Nedělní stránka
10.1. – 17. 1.2021

Neděle

Svátek Křtu Páně – sbírka na potřeby kostela

10.1.

Čtení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mk 1,6b-11;

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

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/
Adorace – podávání svatého příjímání + svátost smíření

Pondělí

11.1.
17:00

Pondělí 1. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Vladimíra a Anežku Kašíkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

12.1.

Úterý 1. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní

7:30

Středa

13.1.
17:00

Čtvrtek

14.1.
16:00
17:00
16:30-17:30

Středa 1. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života a za další pomoc
a zdraví, zemřelého manžela, děti a celou živou i zemřelou rodinu
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého P. Libora Salčáka
Tichá adorace + Svaté přijímání

Pátek

15.1.
16:00
17:00

Pátek 1. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Stříteckou, manžela, syna a celou živou i zemřelou rodinu

Sobota

16.1.

Sobota 1. týdne v mezidobí
Za zemřelého Františka Konečného, dvoje rodiče a duše v očistci

7:30

Neděle

2. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

17.1.

Čtení: 1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Jan 1,35-42;

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

Za Zdeňka Vykydala, dvoje rodiče, Marii a Josefa Vozatarovy za Boží ochranu
a jejich rodiny
St. Poddvorov Za Karla Herzána, švagra Miroslava, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Felixe a Marii Mackovy a celou živou i zemřelou rodinu - /vysílání on-line/
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Modlitba papeže Benedikta XVI. v období pandemie
Pane Ježíši, náš božský lékaři, buď naší stráží a ochraňuj nás před koronavirem a všemi smrtelnými
chorobami. Smiluj se nad všemi, kteří zemřeli, a uzdrav všechny nemocné. Osviť všechny vědce, kteří
hledají lék. Posiluj a ochraňuj všechny zdravotníky, kteří pečují o nemocné. Uděl pokoj všem, kteří mají
strach, zvláště starým a ohroženým lidem. Kéž tvá drahocenná Krev je naším štítem, ochranou a spásou.
Kéž se obáváme víc nakažení hříchem než jakoukoli nemocí.
Pane, potřebujeme tě! Smiluj se nad námi a nad celým světem. Amen.
Víra není vírou v něco, ale v někoho. Láska není láskou k něčemu, ale k někomu. Vždy jde o osobní vztah
k Ježíši Kristu a z tohoto základu vychází modlitba, prostředník vzájemné komunikace. Každý kostel k ní
má svým interiérem vést a nabízet širokou škálu inspirací. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Bůh přišel na svět jako dítě, aby z nás udělal Boží děti. Jaký velkolepý dar! Dnes nás Bůh udivuje a
každému z nás říká: „Jsi úžasný.“
„Kéž jsou Vánoce pro nás všechny příležitostí znovu objevit rodinu jako kolébku života víry, místo přijetí
a lásky, dialogu, odpuštění, bratrské solidarity a sdílení radosti, zdroje míru pro celé lidstvo.“
„Bůh nám nabízí darem svého Syna. Bratrství založené na lásce, schopné se setkat s tím, kdo je jiný, mít
soucit s jeho utrpením, sblížit se s ním a postarat se o něho, byť není s mojí rodiny etnika, mého
náboženského vyznání. Je jiný, ale je to Boží Syn, je mým bratrem, sestrou.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Jak se jmenovala matka Jákobova syna Josefa?
2. Jak se jmenovala matka Bóaza?
3. Kde byl pochován první izraelský král Saul a jeho synové?
Špetka humoru pro zasmání
Policista zastaví mladou řidičku:
„Nevíte, co znamená tato dopravní značka?“
„Nevím, ale zeptejte se tamhle v trafice, ten chlapík ví snad všechno.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Svátek Křtu Páně.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 16. 1. uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 9. 1. 2021

P. Miloslav Čamek

