Nedělní stránka
30.10. – 6.11. 2022

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

Pondělí 31.10.
17:00
17:00

Pondělí 31. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině + svaté přijímání

Úterý

Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
St. Poddvorov Za Václava Otáhala, bratra Milana, rodiče, Františku Bílkovou
a Vladimíra Řehánka
Za Ladislava a Marii Sládkovy, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

1.11.
17:00
18:00

Středa

2.11.
17:00
18:00
19:00

Čtvrtek

3.11.
17:00-18:00
17:00
18:00

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
St. Poddvorov Za všechny zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Za všechny věrné zemřelé z naší farnosti
Setkání s katechetkami
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludmilu a Jana Kuchyňkovy, syna, dvoje rodiče a sourozence

Pátek

4.11.
17:00
18:15

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii a Františka Juráškovy, dvoje rodiče, dceru a dva zetě

Sobota

5.11.

Sobotní památka Panny Marie
Za Vladimíra Hanusu, P. Václava Hanusu, sestru Ludmilu, rodiče a živou
i zemřelou rodinu
Setkání biřmovanců v kostele a na faře

7:30
18:00
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

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

Nedělní stránka (ostatní informace)

Je to zákon života:
jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty
zavřené a nevšímáme si těch otevřených.
(André Gide)

Laskavost je opravdu znakem Ducha svatého a jasným znakem jeho království v nás. Ježíš se dělí
o svoji radost se svými učedníky: „Aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla úplná“ (Jan
15,11). Naše radost je dílem naší šlechetnosti, nesobeckosti a tělesného spojení s Bohem; ten, kdo
dává s radostí, dává nejvíce a Bůh miluje radostného dárce.
(sv. Matka Tereza)

Raduji se. To je smysl mého života. Raduji se především z toho, že žiji.
(Mascha Kaléková)

Špetka humoru pro zasmání
„Díky této příručce,“ vysvětluje prodavač v odborném knihkupectví, „vám ubude polovina práce.“
„Výborně! Tak mi dejte dva exempláře!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 31. neděle v mezidobí.
⨳ Zpovídání před „Dušičkami“ bude ve Starém Poddvorově v pondělí 31. 10. od 15:30 do 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.
⨳ 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.
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek 4. 11. od 9:30 hod.

⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 5. 11. uklízí skupina č. 10.: Bařinová L., Šťavíková B., Kmentová B., Martincová B.,
Novotná M.

V Čejkovicích 29. 10. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

