Nedělní stránka
21.11. – 28.11. 2021

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

Pondělí 22.11.
17:00

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
St. Poddvorov Za Tomáše a Marii Nedvídkovy, sestru Rozárii, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60. let společného života s prosbou
o ochranu a Boží pomoc do dalších let

23.11.
7:30

Středa 24.11.
17:00

18:00

Památka sv. Ondřeje Düng Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 65. let života s prosbou o dar
zdraví a pomoc do dalších let, za Marii a Josefa Miatinohovy, zetě, snachu,
vnuka, celou živou a zemřelou rodinu
Domluva mikulášské nadílky na faře

Čtvrtek 25.11.
17:00
18:00

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Josefa Chybu, rodiče, Josefu Pavkovou, manžela, dceru, syna
a zetě

Pátek

Pátek 34. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
Nový Poddvorov – Kulturní dům Za živé a zemřelé občany Nového Poddvorova
a duše v očistci

26.11.
16:30-17:30
17:00

Sobota 27.11.
7:30

Sobota 34. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
1. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela – žehnání věnců

Neděle 28.11.

Čtení: Jer 33,14-16; 1 Sol 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Za zemřelou Marii Untermajerovou, manžela a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Josefa Hajducha, bratra Jendu, rodiče, celou živou rodinu
a duše v očistci – představení dětí před 1. svatým přijímáním
Za Marii Škrobákovou, manžela, vnučku, celou živou i zemřelou rodinu –
představení dětí před 1. svatým přijímáním
Křty: Anna Jirkuvová; Apolena Novotná;
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Naše pokání je skutkem dokonalé lásky k Bohu, k lidem i k celému stvoření. Toužíme tak usmířit lidi
s Bohem, člověka s člověkem a člověka s celým Božím stvořením, když v Ježíši, s Ježíšem a skrze
Ježíše obnovujeme všechno, co bylo hříchem zmařeno. Pokání je pro nás radostné připodobnění se
ukřižovanému Kristu. Je usilovnou touhou po tom, ztratit se v Něm, tak, aby z nás už nezbylo nic, než On
sám ve své zářivé slávě, který přitahuje vše k Otci. „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře,
zůstane samo, odumře-li však, přinese hojný užitek.“ (Jan 12, 24).
(sv. Matka Tereza)
Ničeho se v životě nemusíme bát: jen to pochopit! (Marie Curie)
V tomto životě nemáme jinou pozitivní hodnotu než naději na věčný život.

(Blaise Pascal)

Špetka humoru pro zasmání
Silniční kontrola. Policista chce vidět doklady řidiče. Řidič na to znechuceně: „Teda, pánové, měli byste se
líp mezi sebou domluvit. Jeden mi včera sebere papíry a druhý je po mně dneska zase chce.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
⨳ Příští neděli je 1. neděle adventní, budou se žehnat věnce.
⨳ Od 1. neděle adventní se zapisují intence na I. pololetí 2022. Tyto si můžete zapsat v pondělí a v úterý
na tel. čísle 736 523 690, nebo vždy v kostele po mši svaté.
Prosím o uvedení tel. čísla na vás, abyste v případě změny v konání bohoslužby mohli být kontaktováni.
⨳ 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.
⨳ Roráty pro děti jsou v adventní době v úterý v 7:00 hod. a v sobotu v 7:00 hod. a také budou při
každé večerní mši svaté.
⨳ I v tomto roce se chystá přijít do naší farnosti SVATÝ MIKULÁŠ. Zvu všechny děti.
Toto setkání se bude konat: Starý Poddvorov
neděle 5.12. v 16:00 hod.
Čejkovice
neděle 5.12. v 17:00 hod.
Balíčky koupí v hodnotě 50 Kč farní úřad. Při mikulášské nadílce prosím rodiče o příspěvek
50 Kč za balíček do pokladničky v kostele.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 27. 11. uklízí skupina č. 1: Suchomelová A., Bílíková J., Otáhalová M., Gallinová B.,
Kmentová K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 20. 11. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

