Nedělní stránka
14.11. – 21.11. 2021

33. neděle v mezidobí – sbírka na 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

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

Pondělí 15.11.
14:30
17:00

Pondělí 33. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za zemřelou Marii Němečkovou
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Anežky ze Starého a Nového Poddvorova

Úterý

Úterý 33. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé Anežky

16.11.
7:30

Středa 17.11.
17:00

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Za zemřelého Stanislava a Anežku Konečné, dvoje rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 18.11.
17:00
18:00

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelou Boženu Opluštilovou, manžela a švagra Václava

Pátek

Pátek 33. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za P. Kajetána Sasínka, P. Ladislava Vika, P. Jiřího Pallu,
P. Libora Salčáka a řádovou sestru Ambrozii

19.11.
16:30-17:30
16:00
17:00

Sobota 20.11.
7:30
11:00

Sobota 33. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
Křty: Václav Komosný; Barbora Komosná;
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – sbírka na potřeby kostela

Neděle 21.11.

Čtení: Dan 7,13-14; Zj 1,5-8; Jan 18,33b-37;

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

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 85. let s prosbou o další pomoc
a zdraví, za Františka Veverku, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Hedviku a Josefa Martincovy, dceru Ludmilu, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Václava a Ludmilu Konečné, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Twitter papeže Františka
„Konkrétní reakce na závažný fenomén globálního oteplování je morálním imperativem. Nečinnost bude
mít druhotné dopady – zejména na ty nejchudší, kteří jsou nejzranitelnější.“
„Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl, šetrný k přírodě a radovali se
při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.“
Budeme-li trpělivě snášet zlo tím, že nebudeme klást odpor těm, kdo nám činí zlo; udeříli-tě někdo do
pravé tváře, nastav mu i levou. Vezme-li ti někdo cokoliv, nesnaž se to dostat zpět.
Budeme odpouštět nespravedlnosti tím, že nebudeme hledat pomstu, ale oplatíme zlo dobrem; budeme
milovat své nepřátele, modlit se za své pronásledovatele a žehnat těm, kdo nás proklínají.
Budeme vnášet do života duchovně nejchudších modlitbu tím, že se budeme s nimi a za ně modlit, že je
budeme učit zakoušet sílu modlitby a skutečnost Ježíšova odpuštění: „Proste a dostanete. O cokoliv budete
prosit ve jménu mém, udělám to.“ (srv. Mt 7.7)
(sv. Matka Tereza)
Život vám byl dán Bohem, abyste ho používali ve prospěch lidstva, abyste svými schopnostmi rozvíjeli
schopnosti vašich bratří.
(Giuseppe Mazzini)
Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný, nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti
do života.
(evangelista Jan, Nový zákon)
Špetka humoru pro zasmání
Doktor v noci zjistil, že se mu ucpal záchod.
„Zavolej instalatéra. Když byl nemocný, taky ti volal v noci,“ radí manželka.
Doktor volá instalatérovi a ten se zdráhá uvěřit, že takovou věc myslí doktor vážně. Když si ale vyslechne
jeho připomínku o své vlastní nemoci, uvolí se, že přijede. A skutečně. Za půl hodiny u doktora zvoní.
Nechá se zavést k záchodu, hodí do něj dva aspiriny a říká: „Pokud to do rána nepřejde, tak zavolejte.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 33. neděle v mezidobí.
⨳ 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 20. 11. uklízí skupina č. 10: Bařinová L., Šťavíková B., Kmentová B., Martincová B.,
Novotná M.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 13. 11. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

