Nedělní stránka

30. 10. – 6. 11. 2016

Neděle 30.10.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:30

31. neděle v mezidobí
Čtení: Mdr 11-22-12,2; 2 Sol 1.11-2,2; Lk 19,1-10;
Za Ludmilu Zpěvákovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za rodinu Kašíkovu, Rampáčkovu, Matoušovu, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci – Dušičková pobožnost po mši svaté na hřbitově
Za Josefa Šašvatu, dvoje rodiče, bratra, švagra, celou živou i zemřelou rodinu
Křest - Eliáš Rektor
Svátostné požehnání – po Svátostném požehnání bude průvod na hřbitov Dušičková pobožnost

Pondělí 31.10.
17:00

Pondělí 31. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Na úmysl dárce

Úterý

Slavnost VŠECH SVATÝCH
St. Poddvorov Za Václava Otáhala, bratra Milana, rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Marii a Františka Juráškovy i tragicky zemřelého Jaroslava Martince

1.11.
17:00
18:10

Středa

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – dětská mše svatá

2.11.
8:00

17:00
17:00
18:10

Čtvrtek

3.11.

17:00

Na úmysly Svatého otce

St. Poddvorov Za všechny zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Zkouška dětského sboru na faře
Za všechny věrné zemřelé z naší farnosti – po mši svaté je průvod dětí
a farníků na hřbitov se svícemi
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Mše svatá není
Za zemřelého Jiřího Peterku a celou živou rodinu Peterkovu

Pátek

4.11.
16:00
17:00

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Stanislava Pavku od ročníku 1968 a spolužáků

Sobota

5.11.

Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie

7:30
Neděle

6.11.
7:30
9:00
10:30
14:00

32. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,16-3,5; Lk 20,27-38;
Za Vladimíra Škrobáka, vnučku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Augustýna a Františku Novotné, manžele Jaštíkovy, na
úmysl dárce a za duše v očistci
Za Ludmilu a Františka Mokrušovy, manžele Deverovy, Dalibora Stejskala,
celou živou a zemřelou rodinu – křest – Lucie Šťastná
Svátostné požehnání

Farní stránka - neděle 30.10. 2016

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí
tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše
z otročení penězům, cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, přimět Petra
plakat, když tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci ráj. Dej ať každý z nás slyší tvá slova, určená samařské
ženě, jak bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“ Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, Boha,
který projevuje svou všemohoucnost nejvíce odpuštěním a milosrdenstvím: dej, ať je církev pro svět tvou
viditelnou tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají
s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a
odpouští mu. Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním, aby se Svatý rok milosrdenství stal
rokem Hospodinovy milosti a aby tvá církev s obnoveným nadšením mohla přinášet radostnou zvěst
chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie Matky milosrdenství, o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem
Svatým na věky věků. Amen.
Hádanky pro zbystření mysli
1. Jak se projevila první egyptská rána?
2. Do jakého stáří nechal Herodes popravit děti v Betlémě?
3. Na jaký hudební nástroj hrál král David?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. V Jerichu
2. 17 dní
3. Mandle
Špetka humoru pro zasmání 
Vrtule je větrák pro pilota. Když se vrtule zastaví, začne být pilotovi horko.
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 31. neděle v mezidobí.
⨳ V těchto dnech chceme pamatovat na naše věrné zemřelé.
Odpustky pro duše v očistci:
V úterý odpoledne a ve středu po celý den je možnost 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 středu ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v Čejkovicích v 18:10 hod. je dětská mše svatá.
Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ V pátek v 19:00 hod. v Čejkovicích v kostele bude zkouška chrámového sboru na vánoce.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 29. 10. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

