Nedělní stránka
13.12. – 20. 12. 2020

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - sbírka na potřeby kostela

Neděle 13.12.

Čtení: Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9; Mt 18,21-35;

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

7:30

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
St. Poddvorov Za Marii Zvědělíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
rodinu Panáčkovu, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

7:30

Úterý po 3. neděli adventní
Prosba k Pánu Bohu za Jaromíra o pomoc, požehnání a ochranu za úspěšné
zvládnutí velmi vážné operace
Vánoční svatá zpověď

Pondělí 14.12.

Úterý

15.12.

16:00-17:30

Středa 16.12.
7:30
15:30-18:00

Čtvrtek 17.12.
7:30
16:30-17:30

Pátek

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

18.12.
7:30
15:30-18:00

Sobota 19.12.
7:30

Středa po 3. neděli adventní
Za Kateřinu Havlíkovou, manžela, zetě, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Vánoční svatá zpověď
17. prosince
St. Poddvorov Za Jitku Jeřábkovou, manžela a Františka Hycla
Tichá adorace + svaté přijímání
18. prosince
Za zemřelého Antonína Opluštila, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
Vánoční svatá zpověď
19. prosince
Za živé a zemřelé farníky
4. NEDĚLE ADVENTNÍ - sbírka na potřeby kostela

Neděle 20.12.

Čtení:2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; Řím 16,25-27; Lk 1,26-38;

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

Za Zdeňka a Jitku Jeřábkovy, prarodiče, Ludmilu Přijalovou, manžela a celou
živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Jaroslava Guliše, manželku, syna a duše v očistci
Za Josefa Vydařilého, děti, dvoje rodiče, bratra, švagra, bratrance s prosbou
o Boží pomoc pro živou rodinu /vysílání on-line/
Otevření kostela k přijetí svátosti smíření a svatého přijímání i osobní modlitbě

Nedělní stránka (ostatní informace)
Twitter papeže Františka
„Moudrost a obezřetnost spočívá v tom, že nečekáme na poslední chvíli, abychom opětovali Boží milost,
nýbrž činíme tak okamžitě, začínáme hned. „Ano, pak se možná obrátím…“ „Obrať se dnes! Změň život
dnes!“
„Všichni můžeme dávat, aniž bychom očekávali něco na oplátku, všichni můžeme konat dobro, aniž
bychom na oplátku požadovali to samé od osob, kterým pomáháme. To je přesně to, co Ježíš řekl svým
učedníkům: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte!“ (Mt 10,8)
„Modlitba je uměním, které je třeba konat s vytrvalostí. Sám Ježíš posiluje v čase soužení a dopřává milost
opory v tom, který nás miluje a ustavičně chrání.“
Špetka humoru pro zasmání
Rozzlobila se paní na služku: „Prosím vás, co jste to dělala? Můžete mi vysvětlit, jak jste mohla rozbít tak
krásný talířek?“ „Můžu,“ špitla služka a sáhla po druhém krásném talířku. „Takhle…“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. NEDĚLE ADVENTNÍ.
⨳ V kostele v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v sakristii si můžete zakoupit krásný vánoční dárek
knihu „750 let Čejkovické farnosti.“ Cena je 150 Kč.
⨳ Srdečně zvu chlapce a děvčata v krojích na mši svatou na Svátek sv. Štěpána a Nový rok.
⨳ V Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele jsou pokladničky na květiny do kterých můžete
přispět na vánoční výzdobu.
⨳

Vánoční svatá zpověď bude: Čejkovice

úterý
pátek
Starý Poddvorov středa

⨳

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.

⨳

Vánoční úklid kostela v Čejkovicích bude v sobotu 19. 12. od 9:00 hod. Prosím mládež
a také maminky dětí, které přistoupí v příštím roce k 1. svatému přijímání, aby se úklidu
zúčastnily. Přijďte v hojném počtu!
Rovněž uklízí i skupina č. 2: Škrobáková L., Martincová M. Hlaváčová B., Kratochvílová J.,
Šťavíková A.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 12. 12. 2020

16:00-17:30 hod. /2 zpovědníci/
15:30-18:00 hod. /5 zpovědníků/
15:30-18:00 hod. /cizí zpovědníci/

P. Miloslav Čamek, farář

