Nedělní stránka

29. 10. – 5. 11. 2017

Neděle 29.10.
7:30
9:00
10:30
14:00

30. neděle v mezidobí – Čejkovice: mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary
Čtení: Ex 22,20-26; 1 Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40;
Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za živé a zemřelé rovníky ročníku 1947 a 1948
Za Marii Peckovou, manžela, zetě a sourozence
Svátostné požehnání

Pondělí 30.10.
18:00

Pondělí 30. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Štěpána a Anežku Bartálovy, rodiče, dva zetě s prosbou
o Boží požehnání pro rodiny, jejich děti, vnoučata a pravnoučata

Úterý

7:30
14:00

Úterý 30. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelou Bedřišku Veselskou

17:00
18:10

Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
St. Poddvorov Za Václava Otáhala, bratra Milana, rodiče a Františku Bílkovou
Za Marii a Františka Juráškovy

Středa

31.10.

1.11.

17:00
18:10

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – dětská mše svatá
Na úmysly Svatého otce
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za všechny zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Za všechny věrné zemřelé z naší farnosti

17:00
18:00

Pátek 30. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Konečnou, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 2.11.
8:00
16:00

Pátek

Sobota

3.11.

4.11.
7:30
14:00

Neděle

5.11.
7:30
9:00

10:30
11:30
14:30

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa a Panny Marie
Ke cti Panny Marie
Nový Poddvorov Dušičková pobožnost na hřbitově
31. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1 Sol 2,7b-9.13; Mt 23,1-12;
Za Marii Kratochvílovou, rodiče, dva bratry a švagry
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného
života s prosbou o další pomoc a dar zdraví a víry pro celou rodinu – Dušičková
pobožnost po mši svaté na hřbitově
Za Františka Gallinu, manželku, dvoje rodiče, sourozence a celou živou i zemřelou
rodinu
Křest – Vojtěch Šťavík
Svátostné požehnání – po Svátostném požehnání bude průvod na hřbitov Dušičková pobožnost

Nedělní stránka – ostatní informace

Twitter papeže Františka
„Láska je autentičtější a pronikavější, když se žije uprostřed společenství.“
„Setkání s Ježíšem může dát rozhodující směr našemu životu a naplní ho významem.“
„V naší době se potřebujeme opravdu hodně modlit, my Křesťané. Židé a Muslimové – za mír.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Ze kterého pokolení pocházeli rodiče Jana Křtitele?
2. Jak se jmenoval Mojžíšův tchán?
3. Co udělala Sára, když se dozvěděla, že se jí narodí syn?
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 30. neděle v mezidobí.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 30.10. – 5.11. 2017 [ Ž 18 – 26 ]

⨳ Zpovídání před dušičkami bude: Starý Poddvorov
⨳ Návštěva nemocných bude: Čejkovice
Nový Poddvorov

pondělí 30.10. 2017

16:30 – 18:00 hod.

pondělí 30.10. 2017 od 9:00 hod.
středa 1.11. 2017 od 15:00 hod.

⨳ V těchto dnech chceme pamatovat na naše věrné zemřelé.
Odpustky pro duše v očistci:
Ve středu odpoledne a ve čtvrtek po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost
smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela
modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu
za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v Čejkovicích v pátek v 18:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které přistoupí v příštím roce k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Mše svaté na odsloužení pro P. Krenického na Ukrajinu můžete přinést vždy po mši svaté do sakristie.
Do obálky vložte text s příslušnou částkou.
⨳ V sobotu 4. 11. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 4.: Svobodová L., Škrobáková A.,
Pazderková M., Sládková H., Konečná Ž.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 28. 10. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

