Nedělní stránka

12. 11. – 19. 11. 2017

Neděle 12.11.
7:30

9:00
10:30
11:30
14:00
Pondělí

Úterý

13.11.
17:00
14.11.
7:30

Středa

15.11.

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
Památka sv. Anežky České, panny
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Anežky ze Starého a Nového Poddvorova
Úterý 32. týdne v mezidobí
Za zemřelého Matěje Svobodu, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci – mši
svatou slouží P. Krenický

Středa 32. týdne v mezidobí
17:00 Za Ludmilu Pavlíkovou, manžela, rodiče, dva zetě a duše v očistci
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí – dětská mše svatá

Čtvrtek 16.11.

17:00 St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

18:00 St. Poddvorov Za Ludmilu Benešovou, manžela, dceru, dvoje rodiče, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
16:30-18:00 Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek

17.11.
16:00
17:00

Sobota 18.11.
7:30
11:00

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelou Miladu Školovou a celou živou i zemřelou rodinu
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Za živé a zemřelé farníky
Křty – Linda Typltová; Nina Anežka Honová; Filip Petr; Kristýna Petrová;
Petr Pavel Kratochvíla;
33. neděle v mezidobí – Čejkovice a Starý Poddvorov: mimořádná sbírka na výměnu oken

Neděle 19.11.

a zateplení stropu fary

7:30
9:00
10:30
14:00

Čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31; 1 Sol 5,1-6; Mt 25,14-30;
Za Augustina a Ludmilu Opluštilovy, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za zemřelého manžela, rodiče, živou i zemřelou rodinu
Bartálovu a Konečnou i duše v očistci
Za rodiče Opluštilovy, syna Václava a rodiče Varmužovy, celou živou i zemřelou
rodinu
Svátostné požehnání

Nedělní stránka – ostatní informace

Bůh na sebe bere podobu vinaře, který ošetřuje každý vinný kmen a čistí jej od všeho, co mu ubírá
živiny a síly k tomu, aby nesl co nejvíc ovoce. Proto Bůh i člověka zbavuje mnoha věcí, které jsou sice
krásné, ale jsou jako ty výhonky, které odebírají sílu a překážejí nejdůležitější věci – bohatství sklizně.
Pane, ať se nebojíme a nebráníme, když nám bereš všechno, co je v našich očích krásné a důležité, ale
co nepřispívá k tomu, abychom nesli hojnost dobrého ovoce. I za to ti jednou budeme děkovat. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Stejně jako svatý František z Assisi, buďme proměňováni Kristovou láskou, abychom žili prostě
a radostně.“
„Naděje je ctností srdce, které se neuzavírá v temnotě, ani se neuzamyká v minulosti, ale vyhlíží vstříc
budoucnosti.“
„Najděme odvahu očistit naše srdce odstraněním kamení a trnů, které dusí Boží Slovo.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kdy přestala padat mana?
2. Co znamená slovo „EFFATHA“ a kdy je Ježíš vyslovil?
3. Která dvě moře spojuje řeka Jordán?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. šest loket a jedna píď; 2. za reptání na manu; 3. mokré a suché rouno;
________________________________________________________________
⨳ Dnes je 32. neděle v mezidobí.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 13.11. – 19.11.2017 [ Př 1-15 ] .

⨳ Ve středu 15. 11. 2017 v 18:00 hod. po mši svaté se koná setkání farní rady na faře.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově 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
⨳ V pátek 17. 11. 2017 v 19:30 hod. v Lužicích v kostele je „Děkanátní setkání mládeže“.
Zveme všechny mladé lidi.
⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích a ve Starém Poddvorově mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení stropu fary.
⨳ V sobotu 18. 11. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 6.: Škrobáková M., Šťavíková I.,
Herzánová V., Havlíková L., Opluštilová J.
⨳ Děkuji všem, kteří se zúčastnili průvodu na hřbitov a dušičkové pobožnosti. Také děkuji za ozvučení
hřbitova.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 11. 11. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

