Nedělní stránka
20.12. – 27. 12. 2020

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
Pondělí 21.12.
8:00

Úterý

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
21. prosince
St. Poddvorov Za Ludmilu Svobodovou, manžela, dcery, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

8:00

22. prosince
Za Emila Čamka, manželku, celou živou i zemřelou rodinu

8:00

23. prosince
Za zemřelého P. Libora Salčáka a ostatní zemřelé kněze

22.12.

Středa 23.12.

Čtvrtek 24.12.
15:30
20:30
21:45

24. prosince – Štědrý den – sbírka na potřeby kostela
Za dobrodince a spolupracovníky ve farnosti
Za živé a zemřelé farníky /vysílání on-line/
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova

Pátek

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek – sbírka na potřeby kostela
Za Boží požehnání od Novorozeného Ježíše pro rodiny a ochranu před útoky
zla
St. Poddvorov Za Františka Uhroviče, manželku, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Tomáše Švába, dva syny, vnuka, zetě, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu
Svátostné požehnání + Te Deum – bude podávání svatého přijímání
Otevření kostela pro návštěvníky Betléma

25.12.
7:30
9:00
10:30
14:30
15:00-16:30

Sobota 26.12.
7:30
9:00
10:30
15:00-15:30

Slavnost SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA – sbírka na potřeby kostela
Za Zdeňka Hlineckého, snachu Romanu, otce a živou rodinu
St. Poddvorov Za mládence a hospodáře ze Starého a Nového Poddvorova
Za mládence a hospodáře
Otevření kostela k přijetí svatého přijímání
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, sv. Jan apoštol evangelista

Neděle 27.12.

obnova manželských slibů – žehnání vína – sbírka na potřeby kostela

Čtení:Gn 15,1-6;21,1-3; Žid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40;

7:30
9:00
10:30

Za rodiny
St. Poddvorov Za rodiče Grmolcovy, vnuka Zdeňka, P. Františka Grmolce,
P. Františka Kozára, celou živou i zemřelou rodinu
Za všechny pracovníky ve vinicích s prosbou o Boží požehnání a hojnou úrodu
/vysílání on-line/

Nedělní stránka (ostatní informace)
O Vánocích máme být povzbuzeni, abychom nově uvěřili Boží lásce a počítali s ní v každém životě. (b.V.)
S dary, které si z přátelství a lásky vzájemně dáváme, zůstáváme na zemi. S darem Boha, který k nám
o Vánocích přichází v Ježíši Kristu, se můžeme dotýkat nebe. (b.V.)
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. NEDĚLE ADVENTNÍ.
⨳ V neděli 27. 12. při mších svatých bude obnova manželských slibů.
⨳ V neděli 27. 12. po mši svaté bude v kostele žehnání vína.
⨳ Nařízením vlády ze dne 14. 12. od pátku 18. 12. se může zúčastnit na každé bohoslužbě
v Čejkovicích v kostele 73 osob k sezení (20 %, tj.1/5 počtu míst k sezení v kostele).
Ve Starém Poddvorově se může zúčastnit na každé bohoslužbě v kostele 70 osob, k sezení
(20 %, tj 1/5 počtu míst k sezení v kostele). Prosím o dodržování všech hygienických opatření (roušky,
2 m rozestup, desinfekce).
Prosím všechny farníky, aby dodržovali počet osob na bohoslužbách (73 osob v Čejkovicích,
70 osob ve Starém Poddvorově). Doporučuji, abyste se na těchto bohoslužbách vystřídali a nebyl
překročen počet povolených osob.
⨳ Charita ČR pořádá v roce 2021 „Tříkrálovou sbírku“. V Čejkovicích bude tato sbírka od 1. 1. do
21.1. Na ní se bude přispívat do pokladniček, které budou umístěny v kostele, na obecním úřadě,
v prodejnách Jednoty a u pí. Kopečkové v prodejně textilu.
Ve Starém Poddvorově bude tato sbírka od 1. 1. do 20. 1. Na ní se bude přispívat
do pokladniček, které budou umístěny na patřičných místech. O jejich umístění budete včas
informováni. V Novém Poddvorově proběhne tato sbírka v neděli 10. 1. od 13:00 hod.
Koledníci a vedoucí skupinek přihlaste se co nejdříve v Novém Poddvorově u pí. Věry Truksové,
tel.: 725 369 119.
⨳ Děkuji za darování vánočních stromů do kostela v Čejkovicích rodině Martincové.
⨳

Ve čtvrtek 24. 12., v pátek 25. 12., v sobotu 26. 12. a v neděli 27. 12. budou sbírky na potřeby
kostela.

⨳

Ve středu 23. 12. uklízí skupina č. 3: Ševčíková J., Balátová M., Holomková J., Bártová M.,
Zpěváková K.

⨳

Děkuji za instalaci vánočních stromů a Betléma, květinovou a vánoční výzdobu, úklid kostela
a fary, také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na vytvoření krásné Slavnosti
vánočních svátků.

Radostné Vánoce a pokojný nový rok 2021 prožitý v blízkosti
Milosrdného Otce Vám ze srdce přeje a vyprošuje

V Čejkovicích 19. 12. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

