Nedělní stránka
3.1. – 10. 1.2021

Neděle

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;

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

Pondělí

4.1.
17:00

Úterý

5.1.
7:30

Středa

6.1.
17:00
18:10

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/
Podávání svatého přijímání
Pondělí po 2. neděli po Narození Páně
St. Poddvorov Za zemřelou Růženu Kozáčkovou a Aleše Černína
Úterý po 2. neděli po Narození Páně
Za nemocné v naší farnosti a uzdravení z koronaviru
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek, žehnání vody, kadidla, křídy a zlata
St. Poddvorov Za Jana a Veroniku Havlíkovy, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Antonína Škrobáka, těžce nemocnou osobu a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek po Zjevení Páně
16:00 St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
17:00 St. Poddvorov Za Víta Plecáka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek

7.1.

Pátek

8.1.
16:00
17:00

Pátek po Zjevení Páně
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 55. roků manželství s prosbou
o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota

9.1.

Sobota po Zjevení Páně
Za živé a zemřelé farníky

7:30

Neděle

10.1.

Svátek Křtu Páně – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mk 1,6b-11;

7:30
9:00
10:30

Za zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti a za nová duchovní povolání
St. Poddvorov Za Kateřinu Pospíšilovou, zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Pazderku a Boží ochranu pro živou rodinu - /vysílání on-line/

Nedělní stránka (ostatní informace)

Twitter papeže Františka
„Válka je popřením všech práv a tragický útok na životní prostředí. Pokud chceme skutečný integrální
lidský rozvoj pro všechny, musíme neúnavně pracovat, abychom se vyhnuli válce.“
„Podaná ruka je projevem naší schopnosti konat skutky, které dávají našemu životu smysl.“
„Každý člověk, i ten nejubožejší, v sobě nese otisk Božího obrazu. Proto se čas pro modlitbu nemůže stát
jakýmsi alibi pro to, že bychom zanedbali pomoc bližnímu v nesnázích. Pánovo požehnání na nás sestoupí
a modlitba dojde svého cíle tehdy, když je obojí provázeno službou chudým.“
„Dnes tolik potřebujeme něhu, lidské pohlazení v tolikerém soužení! Pandemie nás donutila mít větší
odstup a Ježíš nám v jeslích zjevuje něhu, která je cestou ke sblížení a zlidštění.“

Špetka humoru pro zasmání
Přijde průvodčí do vagónu na kontrolu jízdenek. Všichni je mají, jen děda Krupička ji ne a ne najít.
Průvodčí mu povídá: „Dědo, tak ji nehledejte, já vám věřím.“ „Ale já ji musím najít, mám tam napsáno,
kam vlastně jedu.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. neděle po Narození Páně.
⨳ 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.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 9. 1. uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 2. 1. 2021

P. Miloslav Čamek

