Nedělní stránka
27.12. 2020 – 3. 1.2021

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

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;
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Neděle

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
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Za nenarozené děti – mši svatou slouží P. Petr Balát
Pátý den v oktávu Narození Páně
Za zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti a za nová duchovní povolání - mši
svatou slouží P. Petr Balát
Šestý den v oktávu Narození Páně
Za Marii a Josefa Miatinohovy, snachu, vnuka a Miroslava Dobyáše
Sedmý den v oktávu Narození Páně - sv. Silvestra I., papeže – sbírka na potřeby kostela
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní
v roce 2020 s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou farnost do roku 2021
+ Svátostné požehnání
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc
a ochranu pro naši farnost do nového roku 2021 + Svátostné požehnání
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek – sbírka na potřeby kostela
St. Poddvorov Za děvčata a hospodyňky ze Starého a Nového Poddvorova
Na přímluvu Matky Boží Panny Marie s prosbou o ukončení pandemie
a za uzdravení těžce nemocných a posilu pro ty, kdo se o ně s láskou starají
Za děvčata a hospodyňky
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Na poděkování za 30. let společného života s prosbou o dar zdraví a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
2. neděle po Narození Páně – sbírka na potřeby kostela

3.1.

Čtení: Sir 24,1-4.12-16; Žl 147,Ef 1,3-6.15-18; Jan 1.1-18;
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Za Leničku Gertnerovou
St. Poddvorov Za Drahomíra Kůrku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Víta Konečného, syna Marka, švagra Františka a celou živou i zemřelou rodinu
/vysílání on-line/

Nedělní stránka (ostatní informace)
Vánoce nejsou jen pokojná idyla s anděly. Bůh přichází jako světlo přemáhající všechny temnoty, těm,
kteří ho přijali přináší pokoj. (b.V.)
S darem Boha, který k nám o Vánocích přichází v Ježíši Kristu, se může dotýkat nebe.

(b.V.)

Twitter papeže Františka
„Naděje je Božím darem, který nás táhne směrem k životu, k věčné radosti. Naděje je kotvou, ukotvenou
na druhé straně – a my se vší silou držíme provazu a podpíráme se. Vím, že můj Vykupitel žije a já ho
znovu uvidím.“
„Tiší jsou ti, kdo se dovedou ovládat, nechávají prostor druhému, naslouchají mu. Takových lidí si světská
mentalita neváží, ale jsou drahocenní v očích Boha, který jim dá za dědictví zaslíbenou zemi. Potřebujeme
tichost, abychom pokročili ve svatosti.“
„Pokud technologický pokrok prohlubuje nerovnosti, není skutečným pokrokem. Budoucí pokrok musí
být orientován úctou k důstojnosti člověka a stvoření. Modleme se, aby pokrok robotiky a umělé
inteligence stál vždy ve službě lidské bytosti.“
Špetka humoru pro zasmání
Tatínek příjde domů z práce a zastihne syna, jak se právě chystá k odchodu do angličtiny.
„Poslechni, Pavle, když to stojí takové peníze, už ses alespoň něco naučil?“ „Ano, říci děkuji a prosím.“
„No sláva, to je velký pokrok. Česky to ještě neumíš.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
⨳ 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.
⨳ Vláda rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření. Celá země se od neděle 27. 12. přesune
do 5. stupně PES a to s platností do 10. 1. 2021. Podle tohoto rozhodnutí se může zúčastnit svateb
a pohřbů maximálně 15 lidí. U bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků odstupem 2 m
v jedné řadě, maximálně do 10 % kapacity sedících účastníků.
V Čejkovicích v kostele může být 37 osob. Ve Starém Poddvorově může být 30 osob.
⨳

Ve čtvrtek 31. 12. a v pátek 1. 1. a v neděli 3. 1. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

Ve středu 30. 12. uklízí skupina č. 4: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 26. 12. 2020

P. Miloslav Čamek

