Nedělní stránka
28.11. – 5.12. 2021

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela; žehnání věnců

Neděle 28.11.

Čtení: Jer 33,14-16; 1 Sol 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Za zemřelou Marii Untermajerovou, manžela a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Josefa Hajducha, bratra Jendu, rodiče, celou živou rodinu
a duše v očistci – představení dětí před 1. svatým přijímáním
Za Marii Škrobákovou, manžela, vnučku, celou živou i zemřelou rodinu
Křty: Anna Jirkuvová; Apolena Novotná;
Svátostné požehnání

Pondělí 29.11.
16:00-17:00
17:00

Pondělí po 1. neděli adventní
St. Poddvorov Svatá zpověď před 1. pátkem - na začátku adventu
St. Poddvorov Za Marii a Ludvíka Blažkovy, zetě Miroslava Prokůpka,
zemřelé i živé členy rodiny a duše v očistci

Úterý

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Za zemřelou Marii Untermajerovou, manžela a rodiče

30.11.
7:00

Středa 1.12.
17:00

Středa po 1. neděli adventní
Za rodiče Střechovy a Ferdovy

Čtvrtek 2.12.
17:00-18:00
17:00
18:00

Čtvrtek po 1. neděli adventní – dětská mše svatá
Svatá zpověď před 1. pátkem - na začátku adventu
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františku Jakubčíkovou, manžela, syna, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou
rodinu

Pátek 3.12.
16:30-17:30
17:00

Památka sv. Františka Xaverského, kněze – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Za Lubomíra Trefilíka od spolužáků ročníku 1949-1950 a za
duše v očistci

Sobota 4.12.

Sobota po 1. neděli adventní
Za živé a zemřelé farníky

7:00

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela

Neděle 5.12.

Čtení: Bar 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6;

7:30
9:00
10:30

14:00

Za dar obrácení k Bohu, pro rodiny, děti a mladé lidi
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85. let života,
zemřelého manžela a celou živou i zemřelou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života, s prosbou o pomoc,
zdraví a dary Ducha Svatého pro živou rodinu a zemřelé rodiče – představení
dětí před l. svatým přijímáním
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
Generální oprava střechy kostela sv. Kunhuty v Čejkovicích
Drazí farníci, spoluobčané, náš kostel je dominantou naší obce a slouží nám všem. Tato oprava
pomůže zachovat tuto památku pro další generace.
Byl před téměř 130. lety generálně opraven a rekonstruován. V té době byl nově zastřešen a pokryt
krytinou. V posledních letech vlivem silných větrů byla střecha kostela mnohokrát poškozena,
krytina vyházena. Po 130. letech je střechu potřeba generálně opravit. V tomto roce byla v souladu se stavebním
zákonem zpracována projektová dokumentace a bylo vydáno rozhodnutí stavebního
úřadu.
Oprava celé střechy bude spočívat v kompletní výměně střešní krytiny a laťování i částečné výměny klempířských
prvků. Celkové náklady na tuto opravu jsou více jak 4. miliony korun.
Protože chceme žádat o dotace JM kraj, Obec Čejkovice a také Ministerstvo kultury ČR, proto budou práce rozloženy
do dvou let 2022-2023. Prosím také o vaši štědrost, duchovní a hmotnou pomoc k zajištění této náročné akce.

Dobrý den, spolufarníci.
První setkání tzv. Synodální cesty, ke které nás zve sám papež František, proběhne v sobotu 18.12.
v 18:00 hod. na faře.
Je pro Vás?
Je pro ty, kteří (kterým):
- cítí alespoň minimálně spoluzodpovědnost za naši farnost, církev. NEBO
- je jim v církvi dobře (je jim s lidmi dobře). NEBO
- jim dochází, že jsou prodlouženou rukou všech věřících, moderních svatých, tradičních svatých, až
apoštolů, či samotného Ježíše. NEBO
- chodí do kostela nejen proto, že se to tak dělá, ale i proto, že sami chtějí. NEBO
- jsou jednoduše zvědaví.
Odpovídáte ano, možná?
Pokud ano, potom přijďte, nic neztratíte, ale dáte svůj čas.
Anežka Stávková, tel. č. 725 851 940
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 1. neděle adventní.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳ I v tomto roce se chystá přijít do naší farnosti SVATÝ MIKULÁŠ. Zvu všechny děti.
Toto setkání se bude konat: Starý Poddvorov neděle 5.12. v 16:00 hod.
Čejkovice
neděle 5.12. v 16:30-18:00 hod.
V kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích bude probíhat setkání se sv. Mikulášem průběžně
ve skupinách dětí s rodiči.
Balíčky koupí v hodnotě 50 Kč farní úřad. Při mikulášské nadílce prosím rodiče o příspěvek
50 Kč za balíček do pokladničky v kostele.
Ve Starém Poddvorově rodiče koupí balíčky pro děti, v hodnotě 50 Kč a přinesou je do kostela
a dají do připraveného koše.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 4. 12. uklízí skupina č. 2: Hlinecká H., Hlaváčová B., Kratochvílová J., Šťavíková A.,
Škrobáková L.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 27. 11. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

