Nedělní stránka
6.11. – 13.11. 2022

Neděle

32. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

6.11.

Čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,16-3,5; Lk 20,27-38;

7:30
9:00
10:30
14:30
Pondělí

7.11.
17:00
17:00

Za Víta Malého, syna, dvoje rodiče, dva bratry, dva švagry a živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Za P. Kajetána Sasínka, rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90. let s prosbou o další pomoc
a zdraví i ochranu, dva manžele, dceru, syna, tři zetě a dva pravnuky
Svátostné požehnání
Pondělí 32. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Marii a Ludvíka Blažkovy, zetě Miroslava Prokůpka,
živé a zemřelé členy rodiny a všechny duše v očistci
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině + svaté přijímání

Úterý

8.11.

Úterý 32. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Středa

9.11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky – Den Posvěcení kostela sv. Kunhuty v Čejkovicích
plnomocné odpustky

17:00

Za Ludmilu Zpěvákovou, manžela, dvoje rodiče a na poděkování za dar života

Čtvrtek 10.11.
17:00-18:00
17:00
18:00

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za P. Kajetána Sasínka, P. Libora Salčáka, P. Jiřího Pallu,
P. Ladislava Vika, P. Michaela Špačka a řádovou sestru Ambrozii

Pátek

Památka sv. Martina, biskupa – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + svaté přijímání – plnomocné
odpustky
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní

11.11.
17:00-18:00
17:00
18:15

7:30
9:30

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Za zemřelého Michala Bařinu
Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem ve Velkých Bílovicích

9:00

33. neděle v mezidobí – sbírka na střechu kostela v Čejkovicích
Čtení: Mal 3,19-20a; 2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19;
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Anežky ze Starého a Nového Poddvorova

Sobota 12.11.

Neděle 13.11.

sbírka na střechu kostela

10:30

Oslava 130. výročí vysvěcení kostela sv. Kunhuty v Čejkovicích
Za živé a zemřelé farníky, budovatele chrámu, všechny pomocníky a za ty,
kteří o chrám pečovali i pečují a dobrodince - mši svatou slouží emeritní biskup
Vojtěch Cikrle

14:30-16:00
14:30-16:00

Adorace + tichá modlitba
St. Poddvorov Adorace + tichá modlitba

Nedělní stránka (ostatní informace)
Život nezná okamžitá řešení. Zná jen jakousi neochabující sílu. Je třeba v ní uvěřit a řešení se
dostaví samo.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Budeme vybírat hříšníky k pokání a obracet je k Bohu svým osobním nasazením pro ně, budeme
jim zvěstovat Boží milosrdenství a učit je, jak dojít spásy skrze odříkání a kříž, skrze úplnou změnu
mysli a srdce, vírou v Ježíšovo jméno a žitím jeho poselství lásky k Otci a k bližním.
(sv. Matka Tereza)

Žijeme-li život v perspektivě lásky, věčnost nebude ničím jiným, než jeho pokračováním, nečeká nás
tedy žádná smrt.
(Anna Megevandová)
Budeme radit pochybujícím tím, že s láskou a modlitbou za ně jim budeme pozorně naslouchat
a pak s nimi mírně, jasně a s láskou hovořit o Boží pravdě. Budeme podporovat svými modlitbami,
pokáním a chápající láskou ty, kteří trpí pokušeními. A bude-li to možné, pomůžeme jim radou
a povzbuzením.
Budeme přátelští k těm kdo nemají přátele, budeme těšit nemocné a zarmoucené naší opravdovou
láskou a osobním zájmem o ně. Ztotožníme se s nimi v jejich bolesti a smutku, budeme se s nimi
modlit k Bohu za jejich uzdravení a útěchu. Budeme je povzbuzovat, aby svá utrpení obětovali
Pánu za spásu celého světa.
(sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
Povídají si dva myslivci:
„Kam jdeš?“ „Do lesa na lov.“ Bez pušky a bez nábojů?“ „Jo, je to levnější a vyjde to na stejno.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 32. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
Minulou neděli byla sbírka. V Čejkovicích jsme přijali 18 090 Kč.
Ve Starém Poddvorově jsme přijali 7 269 Kč. Nejmenovaný dárce z Čejkovic věnoval na střechu
kostela 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
⨳ 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.
⨳ Příští neděli bude Oslava 130. výročí vysvěcení kostela sv. Kunhuty v Čejkovicích.

Mši svatou slouží emeritní biskup Vojtěch Cikrle.
Na tuto Oslavu jste všichni farníci z Čejkovic, Starého a Nového Poddvorova srdečně zváni.
Zvláště zvu krojovanou a ostatní mládež, krojované a ostatní děti i s rodiči a také biřmovance.
⨳ Velké poděkování všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav, průběhu i návštěvy

„Dušičkové misijní cukrárny.“ Dílo bylo požehnané a na konto Papežských misijních děl České
republiky jsme odeslali částku 29 100 Kč. Velké Pán Bůh zaplať!
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na střechu kostela v Čejkovicích.

⨳

V sobotu 12. 11. uklízí skupina č. 1.: Suchomelová A., Bílíková J., Kmentová K., Gallinová B.

V Čejkovicích 5. 11. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

