Nedělní stránka
13.11. – 20.11. 2022

Neděle 13.11.
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
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

Pondělí 14.11.
17:00

Pondělí 33. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Marii a Tomáše Nedvídkovy, sestru Rozarii, živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci – mši svatou slouží P. Jiří Janoušek

Úterý

15.11.
17:00

Úterý 33. týdne v mezidobí
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině + svaté přijímání

Středa

16.11.
17:00

Středa 33. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé Anežky – mši svatou slouží P. Jiří Janoušek

Čtvrtek 17.11.
17:00-18:00
17:00
18:00

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožitých 75. let
s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu – mši svatou slouží
P. Jiří Janoušek

Pátek

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za manžela, dceru, sourozence, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
i duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu – mši svatou slouží
P. Jiří Janoušek

18.11.
16:00
17:00

Sobota 19.11.
7:30
19:00
Neděle 20.11.
7:30
9:00
10:30
14:00

Sobota 33. týdne v mezidobí
Za zemřelého Františka Konečného, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Setkání biřmovanců v kostele a na faře
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE– sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43;
Za zemřelého Zdeňka Mařáka, manželku, dvoje rodiče, 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)
Raději než vlastnit třeba všechny tvory i s jejich pomíjivými statky, chci žít a zemřít s nadějí na
věčný život, a v úsilí o jeho dosažení.
(sv. Terezie z Avily)

Neměly bychom ztrácet čas hledáním mimořádných zážitků ve svém rozjímavém způsobu života.
Žijme životem čisté víry a buďme vždy pozorné a připravené na jeho příchod tím, že plníme den
za dnem své povinnosti s mimořádnou láskou a oddaností.
(sv. Matka Tereza)

Prostota našeho kontemplativního života působí, že vidíme Boží tvář a Jeho ruku v každém, všude,
vždy a ve všem, co se děje. Prostý život kontemplace způsobuje, že vše co konáme – ať už myslíme,
studujeme, pracujeme, mluvíme, jíme nebo odpočíváme – děláme v Ježíši, s Ježíšem, pro Ježíše
a s pohledem upřeným na Něj, pod milujícím pohledem Otce tak, aby nás mohl plně použít, ať už
k nám přijde v jakékoli podobě.
(sv. Matka Tereza)

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá
vlastní život, a to je to nejlepší, co může udělat.
(Artur Schopenhauer)

Špetka humoru pro zasmání
Dirigent se zlobí na orchestr: „Už mi ani tak nevadí, že hrajete sem tam falešně a začínáte občas každý
jindy. Jen kdybyste všichni hráli alespoň stejnou skladbu!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 33. neděle v mezidobí.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v pátek v Čejkovicích 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.
⨳ Od neděle do pátku jsem na „Duchovních cvičeních“ na Svaté Hoře u Příbrami. V případě pohřbu,

nebo zaopatření se obraťte na P. Jiřího Janouška do Hovoran. Tel. č. 737 588 867.
⨳ Děkuji všem, kteří pomohli vytvořit krásný průběh Oslavy 130. výročí vysvěcení kostela sv. Kunhuty

v Čejkovicích. Poděkování patří také krojovaným, chrámovému sboru, varhanicím, kostelníkům,
ministrantům, biřmovancům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této Oslavě.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 19. 11. uklízí skupina č. 2.: Hlinecká H., Hlaváčová B., Kratochvílová J., Šťavíková A.,
Škrobáková L.

V Čejkovicích 12. 11. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

