Nedělní stránka

5. 11. – 12. 11. 2017

Neděle

5.11.
7:30
9:00

10:30
11:30
14:30

Pondělí

6.11.
8:00
17:00

Úterý

7.11.
7:30

Středa

Pondělí 31. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé kněze
St. Poddvorov Za P. Kajetána Sasínka, P. Ladislava Vika, P. Jiřího Pallu
a řádovou sestru Ambrozii
Úterý 31. týdne v mezidobí
Za bohoslovce a nová kněžská povolání

Středa 31. týdne v mezidobí
17:00 Za Otomara Slabého, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

8.11.

Čtvrtek 9.11.
16:30

17:30
18:30
Pátek

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

10.11.
17:00
18:00

Sobota 11.11.
7:30

Neděle 12.11.
7:30

9:00
10:30
11:30
14:00

Svátek Posvěcení lateránské baziliky – Výročí posvěcení kostela sv. Kunhuty
St. Poddvorov - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludmilu Kuchyňkovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence
Za Marii Suchomelovou, manžela, dceru Marii a duše v očistci
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Stanislava Konečného, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci
Památka sv. Martina, biskupa
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60. let života, za přijatá dobrodiní,
dar zdraví a dary Ducha Svatého pro celou rodinu
32. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Mdr 6,12-16; 1 Sol 4,13-18; Mt 25,1-13;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 40. let společného manželství,
syna Jendu, děti Jirku a Katku s prosbou o dar Božího milosrdenství pro celou
živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za P. Kajetána Sasínka, rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci – představení dětí před 1. svatým přijímání
Za Václava a Ludmilu Konečné, rodiče Konečné a Hřibovy, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci – představení dětí před 1. svatým přijímání
Křest – Vojtěch Novák
Svátostné požehnání

Nedělní stránka – ostatní informace

Každodenní adorace
Máme práce mnoho. Naše nemocnice a domy pro umírající jsou všude přeplněné. Když jsme začali
s každodenní adorací, naše láska k Ježíši začala být mnohem intimnější, naše vzájemná láska se naplnila
větším porozuměním, naše láska k chudým byla soucitnější a počet povolání se zdvojnásobil.
(sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Jak to činila Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, nechme, aby i nás učila pokora Boha, který se stal pro nás
maličkým.“
„Náš anděl strážný je přítel, kterého nevidíme, ale jehož přítomnost cítíme. Doprovází nás na naši
pozemské cestě do nebe.“
„Jen v tichu modlitby se můžeš učit naslouchat hlasu Boha.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Jak vysoký byl Goliáš?
2. Za jaký hřích dopustil Hospodin na Izrael ohnivé hady?
3. Jaké znamení si Gedeón dal, aby měl jistotu, že je opravdu povolán k vysvobození Izraele?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Lévi (pokolení); 2. Jitro; 3. smála se;
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 31. neděle v mezidobí.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 6.11. – 12.11.2017 [ Ž 27 – 32 ]

⨳ V těchto dnech chceme pamatovat na naše věrné zemřelé.
Odpustky pro duše v očistci:
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 17:30 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.
⨳ V sobotu 11. 11. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 5.: Škrobáková M., Opluštilová L.,
Nováková J., Opluštilová A.
⨳ Děkuji panu starostovi Ing. Pavlovi Novotnému a pracovníkům Obce Čejkovice za pomoc při opravě
střechy kostela po vichřici. Také děkuji pokrývačské firmě z Mutěnic za provedení opravy.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 4. 11. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

