Nedělní stránka
24.1. – 31.1.2021

Neděle

3. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

24.1.

Čtení: Jan 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20;

7:30
9:00
10:30

14:30-15:30

Za Mons. Ludvíka Horkého, ostatní zemřelé kněze a prosba o nová duchovní
povolání
St. Poddvorov Za Marii a Pavla Bortlíkovy, zetě Jaroslava, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 95. let s prosbou o dar zdraví,
zemřelého manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu - /vysílání
on-line/
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Pondělí

25.1.
17:00

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
St. Poddvorov Za rodinu Vlčkovu a Lanžhotskou, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

26.1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Za zemřelou Blaženu Gregrovou k nedožití 80. let a manžela

7:30

Středa

27.1.
17:00

Čtvrtek

28.1.
16:00
17:00
16:30-17:30

Středa 3. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 90. let života s prosbou o další pomoc
a zdraví, zemřelého manžela a celou živou i zemřelou rodinu
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace + Svaté přijímání

Pátek

29.1.
16:00
17:00

Pátek 3. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jaroslava Konečného, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro rodiny
dětí

Sobota

30.1.

Sobota 3. týdne v mezidobí – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platností - pro
rodiče s dětmi

17:00

Neděle

31.1.

Za živé a zemřelé farníky
4. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Dt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28;

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

Za Boží ochranu a dary Ducha Svatého pro žáky a studenty do dalšího pololetí
St. Poddvorov Za Ladislava Trávníka, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života s prosbou o dar zdraví
a celou živou i zemřelou rodinu - /vysílání on-line/
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Křesťanská modlitba je vždy zaměřena k Bohu. Jedině tak může ten, kdo se modlí překročit sám sebe.
Na základě společenství s Bohem potom nově uvidí nejen sebe, ale i druhé lidi a objeví také své poslání
vůči nim. Modlit se znamená stát na prahu nových možností. (b.V.)
Apoštolové prosili Ježíše, aby je naučil, jak se mají modlit, a on je naučil „Otče náš“. Věřím, že se Bůh
dívá pokaždé, když se modlíme „Otče náš“, na své ruce, kterými nás utvořil – „Hle jste v mých rukou jako
hlína v rukou hrnčířových“ (Jer 18,6). Jak obdivuhodná je něžnost a láska velkého Boha!
(sv. Matka Tereza)
Zpytování svědomí
Večer, než jdete spát, se prostě zeptejte: „Co jsem dnes udělal pro Ježíše, co jsem dnes udělal s Ježíšem?
Podívej se jen na své ruce. To je nejlepší zpytování svědomí. (sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Za tímco úpadek lidstva spočívá v tom, že každý jde svou cestou, v Betlémě se každý během Svaté noci
sblíží s Ježíšem, princem míru.“
„Boží syn sestupuje z nebe a přichází na zemi, aby nás přivedl do nebe. To je to, o čem bychom měli
meditovat, rozjímat, o čem bychom měli přemýšlet během Vánoc.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Ke kterým zvířatům přirovnává Ježíš dvě skupiny, na které budou lidé rozděleni v den jeho druhého
příchodu?
2. V jakém příbuzenském vztahu byli Annáš s Kaifášem?
3. Z jakého materiálu byla postel bašánského krále Óga?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Én-Dór;
2. pět;
3. padesát loktů (asi 23 m);
Špetka humoru pro zasmání
Jeden motorista dostal smyk na obrovské zamrzlé kaluži. Vylítl z cesty a uvízl v obrovské závěji.
Nakonec zaplatil okolo jedoucímu traktoristovi slušnou sumu, o kterou si řekl. Když už byl ze závěje venku
začal remcat: „Při takovém náledí bych čekal, že budete tahat auta ze závěje ve dne v noci.“
„Jen ve dne, celý den to nejde. V noci tudy vozím vodu na tu kaluž.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. neděle v mezidobí
⨳

V pátek v 19:00 hod. je úklid vánoční výzdoby v kostele.

⨳

Faktura za plyn: Čejkovice
Starý Poddvorov

zaplaceno
přeplatek
zaplaceno
doplatek

80 025,58
19 974,42
35 378,22
19 278,22

Kč
Kč
Kč
Kč

⨳

V sobotu 30. 1. a v neděli 31. 1. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 30. 1. uklízí skupina č. 8: Rajchmanová A., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 23. 1. 2021

P. Miloslav Čamek

