Nedělní stránka
16.10. – 23.10. 2022

29. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

Neděle 16.10.

Čtení: Ex 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8;

7:30
9:00
10:30

Za Josefa Šašvatu, dvoje rodiče, bratra, švagra a živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
St. Poddvorov Za Ludmilu Bartálovou, manžela, dceru, zetě, dvoje rodiče, živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Tomáše a Josefu Šťavíkovy, dvě dcery, syna, tři zetě a celou živou i zemřelou
rodinu

Pondělí 17.10.
17:00
17:30

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
St. Poddvorov Za živé a zemřelé členky Svaté hodiny a Živého růžence
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině + svaté přijímání

Úterý

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Mše svatá není

Středa

19.10.
18:00

Středa 29. týdne v mezidobí
Za zemřelého Antonína Opluštila, dvoje rodiče, tři švagry, zetě a duše v očistci

Čtvrtek 20.10.
17:30-18:00
17:00
18:00

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za dobrodince misií a Boží požehnání pro Boží Dílo misií

Pátek

Pátek 29. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Za Josefa Gertnera, bratra, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci

21.10.
18:15

Sobota 22.10.
9:30
11:00

Sv. Jana Pavla II., papeže
Zlatá svatba Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného života
Mše svatá svatební Lenka Horáčková – Igor Bergmann
30. neděle v mezidobí – sbírka na misie

Neděle 23.10.

Čtení: Sir 35.15b-17.20-22a; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14;

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

Za Františka a Terezii Škrobákovy, syna, čtyři dcery, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Annu a Stanislava Pazderkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Františka Kmentu, dvoje rodiče, dva zetě a celou živou i zemřelou rodinu
Křest: Tereza Čechovská
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.
(George B. Shaw)
Svatý Klement se zmiňuje o tom, že slyšel od svatého Petra, jak náš Pán hlídal v blízkosti svých
učedníků, když spali, jako matka hlídá své děti. Tak jim projevoval svou lásku.
Pouto, které sjednocuje a spojí staré sestry s mladými je jako zlatý řetěz, který je tisíckrát pevnější
než pouta těla, společných zájmů nebo přátelství, protože v těchto svazcích můžeme často pozorovat
tělesné nedokonalosti i hříchy duše, zatímco láska všechno přikrývá a ukrývá, aby mohla nabídnout
k obdivu a lásce dílo Božích rukou, cenu krve Ježíše Krista a mistrovské dílo Ducha svatého.
(sv. Matka Tereza)
Věrnost v nejmenších věcech – ne kvůli samým, neboť to byla bláhovost – ale kvůli té veliké věci,
kterou je vůle Boží. Té si vážím právě v maličkostech. Svatý Augustin říká: „Malé věci jsou skutečně
malé, ale věrnost malých věcech je něco velkého.“ Což není náš Pán přítomen stejně v malé hostii
jako ve veliké? Nejmenší pravidla obsahují vůli Boží stejně, jako velké věci života.
(sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
Příjde pán do ordinace:
„Pane doktore, tmavnou mi nohy.“ „A umýváte si je?“ „A to pomáhá?“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 29. neděle v mezidobí.
⨳ Návštěva nemocných v Novém Poddvorově bude ve čtvrtek od 14:00 hod.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v pátek v Čejkovicích v 18:15 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 30. října Vás Misijní Klubko zve na Dušičkovou misijní cukrárnu, která proběhne

v prostorách místního salonku v Kulturním domě v odpoledních hodinách. Prosíme o napečení
zákusků, koláčků a desertů vhodných k prodeji. Zároveň se obracíme na místní vinaře s prosbou
o darování vzorků vína, které budou také v nabídce. Tato plánovaná akce nahradí známé podzimní
„Štrúdlování“, a proto jste všichni srdečně zváni podpořit toto nové dílo pro misie. Vše ostatní
proběhne podle stávajících podmínek: vstupné dobrovolné, výtěžek bude odeslán na konto
Papežských misijních děl, která pomáhají chudým a trpícím ve světě. Bližší informace u
p. Kuchyňkové nebo p. Kuchařové (Starý Poddvorov).
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na misie.

⨳

V sobotu 22. 10. uklízí skupina č. 8.: Hnidáková H., Galová Z., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

V Čejkovicích 15. 10. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

