Nedělní stránka
7.11. – 14.11. 2021

Neděle

32. neděle v mezidobí – sbírka potřeby kostela

7.11.

Čtení: 1 Král 17,10-16; Žid 9,24-28; Mk 12,38-44

7:30
9:00
10:30

Pondělí

8.11.
16:00-17:00

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
Pondělí 32. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Tichá adorace + svaté přijímání

Úterý

9.11.
17:00

Svátek Posvěcení lateránské baziliky – plnomocné odpustky Čejkovice
Za živé a zemřelé farníky

Středa

10.11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Mše svatá není

Čtvrtek 11.11.
16:00
17:00

Památka sv. Martina, biskupa – plnomocné odpustky Starý Poddvorov
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za P. Kajetána Sasínka, rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Pátek

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Mše svatá není

12.11.

Sobota 13.11.
7:30

Památka sv. Anežky České, panny
Za zemřelého Matěje Svobodu, manželku, dvoje rodiče, sourozence a duše
v očistci
33. neděle v mezidobí – sbírka potřeby kostela

Neděle 14.11.

Čtení: Dan 12,1-3; Žid 10,11-14.18; Mk 13,24-32;

7:30
9:00
10:30
11:30
15:00

Za Josefa Šašvatu, dvoje rodiče, bratra, švagra, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Annu a Stanislava Pazderkovy s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu
Za Helenu Fialovou, manžela, matku, Marii Němečkovou a celou živou i zemřelou
rodinu
Křest: Mia Gabriela Blažková
Hudební pásmo na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské o Božím milosrdenství

Nedělní stránka (ostatní informace)

Twitter papeže Františka
„S tím, jak roste naše ochota vůči druhým, stáváme se vnitřně svobodnějšími, podobnějšími Ježíši, zvláště
když sloužíme těm, kteří nám nemají co vrátit, chudým a s něžným soucitem přijímáme jejich těžkosti
a potřeby. Tam objevujeme, že jsme na oplátku milováni a přijímáni Bohem.“
„Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane
evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.“
Svým vtělením se stal Ježíš jedním z nás ve všem kromě hříchu. Jsme-li poslány jako kontemplativní
misionářky do nových zemí nebo jiných míst téže země, měly bychom se také v pravém kontemplativním
a misijním duchu:
- odloučit se od své země, kultury a jazyka,
- učit se milovat novou zem a její lid, naučit se jejich jazyku a seznámit se s jejich kulturou
a náboženstvím,
- mít úctu k jejich zvykům a způsobům a přece si zachovat jako členové mezinárodní náboženské
rodiny svoji svobodu v užívání toho, co je posvátné, krásné a nutné pro kulturu a lidi všech národů
v celé Boží rodině; zároveň však přijímáme zvláštním způsobem kulturu, zvyky a styl Ježíše Krista
a jeho svatých, neboť ty nikdy nevyjdou z módy a obsahují to, co je nejlepší ve všech kulturách na
celém světě. (sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
Z policistova hlášení: „Zadržel jsem automobil. Řídila jej nedovolenou rychlostí známá herečka. Chtěl jsem
jí uštědřit pokutu, když vtom mi vytrhla pokutový blok, podepsala se a než jsem se vzpamatoval, znovu
nedovolenou rychlostí ujela.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 32. neděle v mezidobí.
⨳ V neděli 14. 11. 2021 v 15:00 hod. jste všichni srdečně zváni na hudební pásmo Boží milosrdenství
v mé duši inspirováno Deníčkem svaté Faustyny Kowalské. Na tento program jste zváni do kostela
v Čejkovicích, pořádají Zpěvulenky z Čeložnic.
Po vystoupení bude pohoštění na faře. Prosím ženy (cukrářky), o napečení koláčků a sladkostí na toto
pohoštění.
⨳

Misijní štrúdlování, které se uskutečnilo minulou neděli ve Starém Poddvorově, vyneslo částku
14 775 Kč. Tyto peníze byly odeslány na konto Papežských misijních děl na podporu jejich
projektů. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 13. 11. uklízí skupina č. 9: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.,
Sládková L.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 6. 11. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

