Nedělní stránka
23.10. – 30.10. 2022

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

17:30

Pondělí 30. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života,
za zemřelou manželku a duše v očistci
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině + svaté přijímání

7:30

Úterý 30. týdne v mezidobí
Za Marii Suchomelovou, manžela, dceru a živou i zemřelou rodinu

Pondělí 24.10.
18:00

Úterý

Středa

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

25.10.

26.10.
18:00

Středa 30. týdne v mezidobí
Za Františku Hanusovou, manžela, syna, dva vnuky, zetě a živou i zemřelou
rodinu

Čtvrtek 27.10.
17:00-18:00
17:00
18:00

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Víta a Evu Prýglovy a celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Pátek

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa Čepila, dvoje rodiče, dva bratry a celou živou i zemřelou rodinu

28.10.
16:00
17:00

Sobota 29.10.
7:30
14:30

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Na poděkování za přijatá dobrodiní
Nový Poddvorov Dušičková pobožnost na hřbitově
31. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

Neděle 30.10.

Čtení: Mdr 11,22-12,2; 2 Sol 1,11-2,2; Lk 19,1-10;

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

Za Anežku a Stanislava Konečné a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Pavla Dostála, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci – po mši svaté bude Dušičková pobožnost na hřbitově
Hubertská troubená mše svatá Za myslivce
Svátostné požehnání – po Svátostném požehnání bude průvod na hřbitov, kde
bude Dušičková pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)
Existují dva světy: v jednom krátce přebýváme a musíme z něj odejít, abychom se už nikdy nevrátili;
a do toho druhého brzy budeme muset vstoupit, abychom z něj už nikdy neodešli.
Zisk, autorita, přátelé, velká úcta a velký majetek slouží prvnímu světu; opovržení těmito věcmi
slouží světu druhému. Jde o to, abychom si vybrali.
(Jean de la Bruyére)
Důkazem naší víry je poslušnost, která je pohotová, slepá a radostná. Jestliže Bůh miluje radostného
dárce, jak asi miluje „radostného a poslušného?“
Musíme poslouchat tak, jako poslouchal Kristus až k smrti, a to k smrti na kříži. Viděl Otcovu vůli ve
všem a v každém, takže mohl říci: „sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec“
(Jan 8,29). Poslouchal Kaifáše i Piláta, protože jim byla dána moc „shůry“. Podřídil se jim poslušně
a důstojně. Nehleděl na lidskou omezenost Kaifášovu nebo Pilátovu. Díval se na svého Otce, neboť
z lásky k němu se jim podřídil. Poslouchejme jako Ježíš a naše životy se budou Bohu líbit a on bude
moci říci: „To je mé milované dítě, v něm se mi zalíbilo.“
Poslušnost přetváří malé prosté věci v činy živé víry. Živá víra je láska a žitá láska je služba
milujícímu Bohu. Poslušnost prožívaná v radosti vytváří živé vědomí Boží přítomnosti.
Tak poslušnost na zazvonění zvonku, který nás upozorňuje na denní řád nebo zve k jídlu, je jako
kapka oleje, která udržuje světlo Ježíše, žijícího v nás.
(sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
„S těmito léky prospíte celou noc,“ ubezpečuje lékař pacienta. „A kolik si jich mám vzít?“
„Každé dvě hodiny jednu tabletku.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 30. neděle v mezidobí.
⨳ Zpovídání před Dušičkami bude: Čejkovice
Starý Poddvorov

pátek
pondělí

28.10.
31.10.

15:30 – 17:00 hod.
15:30 – 17:00 hod.

⨳ V neděli 30. října Vás Misijní Klubko zve na Dušičkovou misijní cukrárnu, která proběhne

v prostorách místního salonku v Kulturním domě od 14:00-18:00 hod. 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, jehož výtěžek bude odeslán
na konto Papežských misijních děl na pomoc chudým a trpícím ve světě.
Těšit se můžete také na vystoupení dětské cimbálové muziky Remíz ze Starého Poddvorova, která
tuto akci podpoří svým vystoupením v čase od 14:30 do 15:30 hod.
Prosíme o napečení zákusků, koláčků a desertů vhodných k prodeji, stejně tak i chlebíčků nebo
slaného pečiva k vínu.
Zároveň se obracíme na místní vinaře s prosbou o darování vzorků vína, která budou také v nabídce.
Vaše dary přineste, prosíme do soboty 29. října do 16:00 hod. ke Kuchyňkům nebo ke Kuchařům.
Bližší informace na telefonu 607 111 241.
⨳ Ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. se přechází na zimní čas o 1 hodinu zpět.

⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 29. 10. uklízí skupina č. 9.: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.,
Sládková L.

V Čejkovicích 22. 10. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

