Nedělní stránka
31.10. – 7.11. 2021

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

Pondělí

Úterý

Středa

18:00

Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
St. Poddvorov Za Václava Otáhala, bratra Milana, rodiče, Františku Bílkovou
a Vladimíra Řehánka
Za Marii Juráškovou, manžela, dceru a dva zetě

17:00
18:00

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
St. Poddvorov Za všechny zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Za všechny věrné zemřelé z naší farnosti

17:00

Středa 31. týdne v mezidobí
Za Antonína Ševčíka, manželku, vnuka Pavla a celou živou a zemřelou rodinu

1.11.
17:00

2.11.

3.11.

17:00
18:00

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 91. let s prosbou o další pomoc
i zdraví, zemřelého manžela a celou živou i zemřelou rodinu

16:00
17:00

Pátek 31. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludmilu a Jana Kuchyňkovy, syna, dvoje rodiče, sourozence,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelé, kteří neměli církevní pohřeb

Čtvrtek 4.11.

Pátek

5.11.

18:10

Sobota

6.11.
7:00

Neděle

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

7.11.

Sobotní památka Panny Marie
Za zemřelého Františka Konečného a dvoje rodiče
32. neděle v mezidobí – sbírka potřeby kostela
Čtení: 1 Král 17,10-16; Žid 9,24-28; Mk 12,38-44

7:30
9:00
10:30

Za Víta Malého, syna, dvoje rodiče, dva bratry, dva švagry a duše v očistci
St. Poddvorov Za Tomáše Štěpánka a dvoje rodiče
Za myslivce - Svatohubertská troubená mše svatá

Nedělní stránka (ostatní informace)
Twitter papeže Františka
„Každý člověk, i ten nejmenší a nejkřehčí je Bohem milován a má své místo v církvi i ve světě. Přesto
v církvi a ne ve světě i dnes existuje mnoho těch, kteří jsou ve své malosti a křehkosti zapomenutí
a vyloučení.“
„Andělé strážní nám v životě pomáhají a ukazují nám, kam máme jít. Náš anděl je každodenním nositelem
k našemu setkání s otcem.“
„Kde je hlad, není demokracie, kde chudoba, není rozvoj, a kde je bezpráví nelze mluvit o spravedlnosti.
Nezapomeňte, že prvním závazkem státu musí být blaho a štěstí lidu.“
Snaž se žít nyní tak, aby ses v hodinu smrti mohl radovat, a ne se bát; nyní se nauč umírat, abys začal žít
s Kristem. (Tomáš Kempenský)
Špetka humoru pro zasmání
Ptá se nóbl dáma v kožešnictví:
„Je ta liščí kůže opravdu nepromokavá?“ „Ovšem, madam,“ ujišťuje ji prodavačka.
„Už jste někdy viděla lišku s deštníkem?“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 31. neděle v mezidobí.
⨳

Zpovídání před dušičkami bude ve Starém Poddvorově v pondělí 1. 11. od 15:30 do 17:00 hod.

⨳

V těchto dnech chceme pamatovat na naše věrné zemřelé.
Odpustky pro duše v očistci:
V pondělí 1. 11. odpoledne a v úterý 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek
(svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při
návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba
jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

⨳

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.

⨳

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 6. 11. uklízí skupina č. 8: Hnidáková H., Drábková J., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 30. 10. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

