Nedělní stránka
17.1. – 24.1.2021

Neděle

2. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

17.1.

Čtení: 1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Jan 1,35-42;

7:30
9:00
10:30
14:30-15:30

Za Zdeňka Vykydala, dvoje rodiče, Marii a Josefa Vozatarovy za Boží ochranu
a jejich rodiny
St. Poddvorov Za Karla Herzána, švagra Miroslava, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Felixe a Marii Mackovy a celou živou i zemřelou rodinu - /vysílání on-line/
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Pondělí

18.1.
17:00

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60. let života
s prosbou o dar zdraví a dar živé víry pro celou rodinu

Úterý

19.1.

Úterý 2. týdne v mezidobí
Na dobrý úmysl dárce

7:30

Středa

20.1.
17:00

Čtvrtek

21.1.
16:00
17:00
16:30-17:30

Středa 2. týdne v mezidobí
Za děti a rodiče, kteří začínají přípravu na 1. svaté přijímání
Památka sv. Anežky, panny a mučednice
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františka Jurkoviče, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Tichá adorace + Svaté přijímání

Pátek

22.1.
16:00
17:00

Pátek 2. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

Sobota

23.1.
17:00

Sobota 2. týdne v mezidobí – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platností
Za živé a zemřelé farníky

Neděle

24.1.

3. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jan 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20;

7:30
9:00
10:30

14:30-15:30

Za Mons. Ludvíka Horkého, ostatní zemřelé kněze a prosba o nová duchovní
povolání
St. Poddvorov Za Marii a Pavla Bortlíkovy, zetě Jaroslava, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 95. let s prosbou o dar zdraví,
zemřelého manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu - /vysílání
on-line/
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Modlitba ke svatému Josefu papeže Františka
Zdráv buď, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala
Maria. S tebou se Kristus stal člověkem, svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a braň nás před vším zlem. Amen.
Ježíš Kristus nás chce připojit ke svému vítězství nad hříchem a smrtí a otevřít lásce, která nemůže být
nikým a ničím poražena. Právě tato láska se má stávat cílem a smyslem života těch, kteří se při bohoslužbě
shromažďují kolem oltáře. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„I my můžeme každý den změnit zlo v dobro. Skutky lásky, mění historii: i ty malé, skryté, každodenní.
Bůh totiž vede dějiny pokornou odvahou těch, kteří se modlí, milují a odpouštějí.“
„Tam, kde žijeme, v rodině, v práci, kdekoli jsme povoláni být Ježíšovými svědky, byť jenom světlem
darovaného úsměvu – světlem, které není naše, nýbrž Ježíšovo. A zjistíme-li něco nepatřičného, pak se
namísto kritiky, nactiutrhání a hořekování modleme za toho, kdo pochybil.“
„Rodinné společenství potřebuje mít základy v lásce, která neustále obrozuje vztahy a otevírá horizonty
naděje. V rodině lze prožívat upřímné společenství, když je domem modlitby, když je v ní opravdová
hluboká a čistá náklonnost, a když odpuštění převažuje nad neshodami.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Jak se nazývá místo, kde Saul před svojí poslední bitvou navštívil věštkyni?
2. Kolik svátečních plášťů dal Josef Benjamínovi?“
3. Kolik loktů byla vysoká šibenice, kterou nechal postavit Haman pro Mordokaje?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Ráchel;
2. Rachab;
3. Pod stromem v Jábeš;
Špetka humoru pro zasmání
Baví se dvě dámy:
„Chtěla bych být filmovou hvězdou, aby o mně mluvil celý svět!“
„A to ti nestačí, že o tobě mluví celá ulice?“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. neděle v mezidobí.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí
Nový Poddvorov čtvrtek
Čejkovice
pátek

18.1.
21.1.
22.1.

od 9:30 hod.
od 14:00 hod.
od 9:30 hod.

⨳

V sobotu 23. 1. a v neděli 24. 1. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 23. 1. uklízí skupina č. 7: Stávková L., Bízová H., Galová M., Konečná R.,
Kmentová K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 16. 1. 2021

P. Miloslav Čamek

