Nedělní stránka
31.1 – 7.2. 2021

Neděle

4. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela – žehnání svící

31.1.

Čtení:Dt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

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

Pondělí

1.2.
17:00

Úterý

2.2.
7:30

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
Pondělí 4. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Miroslava a Boženu Majzlíkovy, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s prosbou za dar
víry a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Středa

3.2.
17:00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka - Svatoblažejské požehnání
Za zemřelého manžela, celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

4.2.

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí – Svatoblažejské požehnání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce
Tichá adorace + Svaté přijímání

16:00
17:00
16:30-17:30

Pátek

5.2.
16:00
17:00

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelé rodiče Janoškovy, Cvanovy a jejich zemřelé sourozence

Sobota

6.2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků – sbírka na potřeby kostela – mše svatá
s nedělní platnosti - pro rodiče s dětmi

14:00

Pohřební mše svatá Za zemřelého Josefa Chybu - Pohřeb se bude konat v úzkém
rodinném kruhu

17:00

Neděle

Za živé a zemřelé farníky
5. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

7.2.

Čtení: Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

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

Za zemřelé kněze a nová duchovní povolání
St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu, duše
v očistci a za dar víry pro celou rodinu - /vysílání on-line/
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Často se nám stává, že ani nevíme, jak se správně modlit. Ale pak se nás ujme Duch Boží, i když se
dokážeme obracet k Bohu jen v mlčenlivém dýchání. (Podle Řím 8,25n)
Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

(Jan 8,12)

Život není předurčen k tomu, aby byl přítěží mnohých a radostí jen pro několik vyvolených, ale je pro
všechny závazkem, ze kterého se každý bude jednou zodpovídat. (Alessandro Manzoni)
Hádanky na zbystření mysli
1. Jaké postavení měl na královském dvoře Nehemjáš?
2. Co nabídli učedníci Ježíši k jídlu, když se jim po svém vzkříšení zjevil v Jeruzalémě?
3. Kterému národu byl Balák králem?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. k ovcím a kozlům;
2. Anáš byl tchánem Kaifáše;

3. ze železa;

Špetka humoru pro zasmání
Číšník pozoruje, jak host čistí příbor ubrusem a napomíná ho: „To nedělejte! Za prvé je příbor čistý.
A za druhé jste ještě zašpinil ubrus!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. neděle v mezidobí.
⨳ Charita ČR děkuje všem organizátorům za ochotnou pomoc při „Tříkrálové sbírce“.
Příspěvky dárců činily: Čejkovice
57 157 Kč
Nový Poddvorov 5 412 Kč
Také děkuje dárcům, kteří odeslali příspěvky na jejich účet.
⨳ Svátost smíření bude:
⨳

Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí
pátek

16:00 – 17:00 hod.
16:00 – 17:00 hod.

Svíce se budou žehnat v neděli 31. 1. při mši svaté.

⨳ Svatoblažejské požehnání v Čejkovicích bude udělováno ve středu 3. 2. po mši svaté.
Ve Starém Poddvorově bude udělováno Svatoblažejské požehnání ve čtvrtek 4. 2. po mši svaté.
⨳

V sobotu 6. 2. a v neděli 7. 2. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 6. 2. uklízí skupina č. 9: Hnidáková H., Drábková J., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 30. 1. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

