Nedělní stránka
6.12. – 13.12. 2020

Neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - sbírka na potřeby kostela

6.12.

Čtení: Ez 33,7-9; Řím 13,8-10; Mt 18,15-20;

7:30
9:00
10:30
14:00-16:00

Pondělí

7.12.
17:00

Úterý

8.12.

Za zemřelého Františka Netopilíka, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františka Veselského, manželku, rodiče a duše v očistci
Za Tomáše a Marii Konečné, syna Jaromíra, prarodiče, sourozence a rodiče
Martincovy – vysílání on-line
Otevření kostela k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání i osobní modlitbě
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
St. Poddvorov Za Bohumila Bortlíka, manželku Anastázii, dvoje rodiče,
sourozence, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
doporučený svátek

7:30

Středa

9.12.
17:00

Středa po 2. neděli adventní
Za Anežku Konečnou, manžela a dvoje rodiče

16:30-17:00

Panny Marie Loretánské
St. Poddvorov Za Miroslava Kmentu, bratra, dva švagry, dvoje rodiče a duše
v očistci
Tichá adorace + svaté přijímání

11.12.
17:00

Pátek po 2. neděli adventní – dětská mše svatá
Za Ladislava a Marii Sládkovy, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek 10.12.
17:00

Pátek

Za živé a zemřelé Marie

Sobota 12.12.
7:30
18:00-24:00

Neděle 13.12.

Panny Marie Guadalupské
Za Marii Suchomelovou, rodiče, živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Noční adorace
3. NEDĚLE ADVENTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení:Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9; Mt 18,21-35;

7:30
9:00
10:30
14:00-16:00

Za Ludmilu Pavlíkovou, manžela, dceru, dva zetě a duše v očistci
St. Poddvorov Za rodinu Konečnou a Markusíkovu i duše v očistci
Za rodiče Hlinecké a Kopřivovy, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
vysílání on-line
Otevření kostela k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání i osobní modlitbě

Nedělní stránka (ostatní informace)
Odevzdání je teda pravá láska. Čím více sedáváme, tím více milujeme Boha a duše. Milujeme-li
duše skutečně, pak musíme být ochotni nastoupit je v sobě pokáním a stálým umrtvováním. Musíme být
živými zápalnými obětmi, neboť toto od nás duše potřebují. (sv. Matka Tereza)
Přímluvce Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno
ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám dávám, svůj pokoj vám dávám, ne ten, který dává svět, já vám
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. (Jan 14,26-27)
Nikdy to není Bůh, ale člověk, kdo ze smlouvy důvěry a věrnosti utíká.

(b.V.)

Evangelizovat nelze zbožnou křečí, ale dlouhotrvajícím normálním životem s Bohem. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Modlitbu k Bohu a solidaritu s chudými a trpícími od sebe nelze oddělit.“
„Společnost je dialogem mezi vědou a vírou obohacena – protože otevírá nové obzory pro přemýšlení.
Vědecký pokrok by měl respektovat ústřední postavení člověka ve světle víry.“
„Jsou to skutky milosrdenství, které činí náš život věčným.“
Špetka humoru pro zasmání
Starší dáma si chce dokoupit závodního koně. Jednoho si vybere a nechá ho pro jistotu vyšetřit veterinářem.
„Tak co pane doktore, myslíte, že s ním budu moci závodit?“
Veterinář se podívá na koně a na dámu a povídá: „Samozřejmě. A tipoval bych, že ho porazíte.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE ADVENTNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Návštěva nemocných před Vánocemi bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí
čtvrtek
pátek

od 10:00 hod.
od 14:30 hod.
od 9:30 hod.

⨳ Podle nařízení vlády ze dne 3. 12. 2020 se může zúčastnit na každé bohoslužbě 110 osob v kostele
v Čejkovicích k sezení (30% z počtu míst k sezení v kostele).
Ve Starém Poddvorově se může zúčastnit na každé bohoslužbě 100 osob v kostele k sezení (30%
z počtu míst k sezení v kostele).
Prosím o dodržování všech hygienických opatření (roušky, 2 m rozestup, desinfekce).
⨳ V Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele jsou pokladničky na květiny do kterých můžete
přispět na vánoční výzdobu.
⨳ Děkuji ženám za napečení a nazdobení perníků pro nemocné z naší farnosti.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela. Na sbírky na potřeby kostela je možné přispívat při
mši svaté a také do pokladniček za prosklenými dveřmi na pravé straně a také vzadu na stolku
v kostele.

⨳

V sobotu 12. 12. uklízí skupina č. 1.: Suchomelová A., Bílíková J., Otáhalová M. Gallinová B.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 5. 12. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

