Nedělní stránka
24.10. – 31.10. 2021

30. neděle v mezidobí – sbírka na misie

Neděle 24.10.

Čtení: Jer 31,7-9; Žid 5,1-6; Mk 10,46-52;

7:30
9:00
10:30

Za Marii Suchomelovou, manžela, dceru a živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Svrčkovu, Prčíkovu, Vašínovu,
za duše v očistci a dary Ducha Svatého
Za Antonína Opluštila, dvoje rodiče, tři švagry, zetě, celou živou i zemřelou rodinu

Pondělí 25.10.
18:00

Pondělí 30. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožitých 80. let
s prosbou o dar zdraví do dalších let

Úterý

Úterý 30. týdne v mezidobí
Za Marii Peckovou, manžela, dceru, zetě a Boží ochranu pro živou rodinu

26.10.
18:00

Středa

27.10.

Středa 30. týdne v mezidobí
7:30 Za zemřelé, kteří neměli církevní pohřeb
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Mše svatá není

Čtvrtek 28.10.

Pátek

29.10.
16:00
17:00
17:00
18:00

Sobota 30.10.
11:00
15:30

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jaroslava Demelu, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Sobota 30. týdne v mezidobí
Mše svatá svatební Zbyněk Škrobák – Zdena Opluštilová
Nový Poddvorov Dušičková pobožnost na hřbitově
31. neděle v mezidobí – sbírka potřeby kostela

Neděle 31.10.

Čtení: Dt 6,2-6; Žid 7,23-28; Mk 12,28b-34;

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

Za Žofii a Josefa Šťavíkovy a živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Mojmíra Juránka, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci - po
mši svaté bude Dušičková pobožnost na hřbitově
Za rodiče Konečné, syna Jaromíra, rodiče Martincovy, prarodiče a celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání - po Svátostném požehnání bude průvod na hřbitov, kde
bude Dušičková pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)

Twitter papeže Františka
„Ti, kdo hledají Boha, ho nacházejí v maličkých u potřebných: nejen co se týče statků, ale potřebné péče
útěchy, jakou jsou nemocní, ponížení, vězni, emigranti, zajatci. Proto je Ježíš rozhořčen: každá urážka
malého člověka, chudého, dítěte, bezbranného je urážkou jeho samého.“
„Poznání, že jsme malí, je nezbytné pro přijetí Pána. V prosperitě, v blahobytu máme iluzi, že jsme
soběstační, že nepotřebujeme Boha. Je to klam, protože každý z nás je bytostí, která potřebuje pomoc.
Musíme hledat svou vlastní malost a rozpoznat ji. A tam najdeme Ježíše.“
Svatá Terezie z Lisieux řekla: „Jsou-li mé myšlenky a skutky naplněny láskou, pak cítím, že Ježíš ve mně
pracuje. Čím těsněji jsem s ním spojena, tím více miluji všechny obyvatele Karmelu.“ Potřebujeme se
mnoho modlit, abychom to pochopili a skutečně dělali, neboť modlitba nás spojuje s Bohem a přelévá se
neustále na druhé. Naše skutky lásky nejsou ničím jiným než přetékáním naší lásky k Bohu z našeho nitra.
Proto svého bližního miluje nejvíce ten, kdo je s ním nejvíce spojen v lásce. (sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
„Rád bych prodal auto a vydělal na tom.“ „A máš kupce?“ „Mám!“ „Tak proč jej neprodáš?“
„Nemám auto.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 30. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na misie.
⨳

Zpovídání před dušičkami bude: Čejkovice
Starý Poddvorov

⨳

V neděli 24.10. v naší farnosti bude sloužit mše svaté P. Pavel Kopeček.

⨳

Zveme všechny ministranty na ministrantskou schůzku, která se koná ve středu 27. 10. ráno
v 8:30 hod.

⨳

Ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10. se přechází na zimní čas o 1 hodinu zpět.

⨳

V neděli 31. 10. proběhne po mši svaté a po Dušičkové pobožnosti před kostelem ve Starém
Poddvorově tradiční „Misijní štrúdlování“. Všichni jste srdečně zváni ke koupi těchto koláčků.
Jejich upečení bude z důvodu protiepidemických opatření omezeno pouze na několik cukrářů,
kteří nám své sladkosti darují (za rok už snad budeme moct péct zase všichni).
Výtěžek již tradičně poputuje na účet Papežských misijních děl, které celou akci zaštitují.

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 30. 10. uklízí skupina č. 7: Rajchmanová A., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 23. 10. 2021

pátek 29.10. 19:00 – 20:00 hod.
pondělí 1.11. 15:30 – 17:00 hod.

P. Miloslav Čamek, farář

