Nedělní stránka
20.11. – 27.11. 2022

Neděle 20.11.
7:30
9:00
10:30
14:00

Pondělí 21 .11.
17:00
17:00

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
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
St. Poddvorov Za Marii Zvědělíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
rodinu Panáčkovu, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině + svaté přijímání

Úterý

22.11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Mše svatá není

Středa

23.11.
17:00

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Za rodinu Kmentovu

Čtvrtek 24.11.
17:00
18:10

Pátek

25.11.
16:00
17:00

Sobota 26.11.
7:30
11:00

Neděle 27.11.
7:30
9:00
10:30
14:00

Památka sv. Ondřeje Dűng Laca, kněze, a druhů, mučedníků – dětská mše svatá
Nový Poddvorov – Kulturní dům Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za
85. let života, za zemřelého manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Za Anežku Martincovou, manžela Jaroslava, syna Jana a celou živou i zemřelou
rodinu
Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Hedviku Pazderkovou, manžela, dva syny, dceru, zetě a celou živou
i zemřelou rodinu
Sobota 34. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 98. let s prosbou o dar zdraví
a ochranu do dalších let, zemřelé rodiče a dva bratry
Křest: Nikol Marie Kmentová
1. NEDĚLE ADVENTNÍ– sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 2,1-5; Řím 13,11-14; Mt 24,37-44;
Za Stanislava a Anežku Konečné, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Svrčkovu, Prčíkovu, Vašínovu,
za duše v očistci a dary Ducha Svatého
Za Marii Martincovou, manžela, dvoje rodiče a nemocnou dceru
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Život je životem jen tam, kde je láska.

(Mahátma Gándhí)

Špetka humoru pro zasmání
Tatínek přišel domů z práce a hned ve dveřích ho vítá syn:
„Tati neobouvej si pantofle.“ „Proč?“ „Maminka říkala, že jak příjdeš z práce, pomůžeš jí v obýváku
najít ty dva ztracené připínáčky.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
⨳ Ve čtvrtek v Novém Poddvorově v Kulturním domě v 17:00 hod. a v Čejkovicích v 18:10 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 27. 11. v Čejkovicích v 10:30 hod. a ve Starém Poddvorově v 9:00 hod. při mši svaté budou

představeny děti, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání.
⨳ Roráty pro děti jsou v adventní době v Čejkovicích v pondělí v 6:45 hod. a v sobotu v 7:00 hod

a také při každé večerní mši svaté.
Roráty pro děti ve Starém Poddvorově jsou při každé večerní mši svaté.
Děti přináší zapálené svíce při každé mši svaté.
⨳ V sobotu 26. 11. ve 14:00 hod. v Čejkovicích na faře bude ministrantská schůzka.
⨳ Příští neděli je 1. neděle adventní, budou se žehnat adventní věnce.
⨳ I v tomto roce se chystá přijít do naší farnosti SVATÝ MIKULÁŠ. Zvu všechny děti.

Toto setkání se bude konat: Starý Poddvorov neděle
Čejkovice
pondělí

4. 12. v 16:00 hod.
5. 12. v 17:00 hod.

⨳ V Čejkovicích koupí balíčky v hodnotě 70 Kč farní úřad. Při mikulášské nadílce prosím rodiče

o příspěvek 70 Kč za balíček do pokladničky v kostele vzadu na stolku.
Ve Starém Poddvorově rodiče koupí balíčky pro děti, v hodnotě 70 Kč a přinesou je do kostela
a dají do připraveného koše.
⨳ Od pondělí 28. 11. se zapisují intence na I. pololetí 2023. Tyto si můžete zapsat v pondělí a v úterý

v kanceláři na faře od 15:00-18:00 hod., nebo vždy po mši svaté v kostele.
Prosím o uvedení tel. čísla na vás, abyste v případě změny v konání bohoslužby mohli být
informováni.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 26. 11. uklízí skupina č. 3.: Balátová M., Ševčíková J., Bártová M., Zpěváková K.,
Škrobáková V.

V Čejkovicích 19. 11. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

