Nedělní stránka
10.10. – 17.10. 2021

28. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

Neděle 10.10.

Čtení: Mdr 7,7-11; Žid 4,12-13; Mk 10,17-30;

7:30
9:00
10:30
14:00

Za Hedviku Balátovou, manžela, sourozence a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Ludmilu Bartálovou, manžela, dceru, zetě, dvoje rodiče a duše
v očistci
Za Tomáše Šťavíka, manželku, syna, dceru, tři zetě, celou živou i zemřelou
rodinu
Svátostné požehnání

Pondělí 11.10.
18:00

Pondělí 28. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Marii Kašíkovou, manžela, jejich rodiče a duše v očistci

Úterý

Úterý 28. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let s prosbou o další pomoc
i zdraví a živou víru pro celou rodinu

12.10.
7:30

Středa

Středa 28. týdne v mezidobí
Mše svatá není

13.10.

Čtvrtek 14.10.
17:00
18:00

Čtvrtek 28. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelou rodinu Kornfeilovu a Kaplanovu i celou živou rodinu

Pátek

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé členky Svaté hodiny a Živého růžence ze
Starého a Nového Poddvorova

15.10.
17:00-18:00
16:00
17:00

Sobota 16.10.
7:30

Sv. Hedviky, řeholnice
Za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar víry pro celou rodinu
29. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

Neděle 17.10.

Čtení: Iz 53,10-11; Žid 4,14-16; Mk 10,35-45;

7:30
9:00
10:30
14:00

Za Ludmilu Bártovou, manžela, dvoje rodiče, vnučku, zetě a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Vladimíra Cupala, dvoje rodiče s prosbou o požehnání rodin
jejich dětí a vnoučat a celou živou i zemřelou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90. let s prosbou o další pomoc
a zdraví, zemřelého manžela, dva syny, zetě a vnuka
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Pozornost vůči druhým je začátkem veliké svatosti. Naučíš-li se být pro druhé, budeš se více podobat
Kristu, neboť jeho srdce bylo pokorné a myslelo vždy na druhé. Ježíš „všude procházel a prokazoval
dobrodiní“ (Sk 10,38). Panna Maria neudělala v Káni nic jiného, než že myslela na potřeby druhých a
oznámila je Ježíši. Starostlivost Ježíše, Marie a Josefa byla tak veliká, že se Nazaret stal příbytkem nejvýš
svatého Boha. I naše komunity se mohou stát příbytkem nejvyššího Boha, budeme-li také tak pozorní
k sobě navzájem.
(sv. Matka Tereza)
Nové přikázání vám dávám: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“ (srov. Jan 13,34). „Kdo mě
miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho
příbytek“ (Jan 14,23). Tím, že se navzájem milujeme skrze svou práci, rozmnožujeme milost a rosteme
v božské lásce. Pokud bude naše vzájemná láska láskou Ježíšovou, budeme schopni milovat, jak on miluje
a ukáže se skrze nás našim bratřím i sestrám i celému světu. Skrze naši vzájemnou lásku poznají, že jsme
jeho.
(sv. Matka Tereza)
Život je naplněním snu mládí. Mladí, mějte svůj vlastní sen a uchovávejte si ho až do jeho podivuhodného
naplnění! (Jan XXIII.)
Špetka humoru pro zasmání
Učitelka se otočí od tabule:
„Kdo se to pořád otáčí?“
„Země!“ utrousí někdo ze zadních lavic.
„Kdo to řekl?“ táže se přísně učitelka.
„Galileo Galilei!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Ve středu 13. 10. se koná Mariánská pouť v Žarošicích.
V 17:30 hod. je růženec a v 18:00 hod. je mše svatá s Mons. Pavlem Posádem, pomocným biskupem
českobudějovickým. Po mši svaté je světelný průvod.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov
16:25 hod.
Nový Poddvorov
16:30 hod.
Čejkovice
16:40 hod.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 16. 10. uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.
Urbánková V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 9. 10. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

