Nedělní stránka
5.12. – 12.12. 2021

Neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela

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

Pondělí

6.12.
17:00

Sv. Mikuláše, biskupa
St. Poddvorov Za Marii Zvědělíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
rodinu Panáčkovu, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

7.12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Za těžce nemocné děti a za ty, kteří se o ně starají a pečují

6:45

Středa

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

8.12.

doporučený svátek

12:00
17:00

Čtvrtek

Pátek

9.12.
17:00
18:00

10.12.
16:30-17:30
17:00

Sobota 11.12.
7:00

St. Poddvorov + Čejkovice Hodina milosti
Za živé a zemřelé Marie
Čtvrtek po 2. neděli adventní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii Suchomelovou, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Pátek po 2. neděli adventní – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Za Bohumila Bortlíka, manželku, dvoje rodiče, sourozence, živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota po 2. neděli adventní
Za zemřelou Kateřinu Havlíkovou, manžela, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
3. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela

Neděle 12.12.

Čtení: Sof 3,14-18a; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18;

7:30
9:00

10:30
11:30
14:00

Za Ludmilu Pavlíkovou, manžela, dceru, dva zetě a duše v očistci
St. Poddvorov Za rodiče Grmolcovy, vnuka Zdeňka, zemřelé kněze,
P. Františka Grmolce a P. Františka Kozára, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Zdeňka Hlineckého, snachu Romanu, otce, celou živou i zemřelou rodinu
Křty: Natálie, Sofie, Tomáš Skaličkovi
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Budeme se ze všech sil snažit, abychom naučili a povzbudili jednotlivé osoby i celé rodiny k modlitbě,
rozjímání a četbě duchovních knih. Pokud to bude možné, budeme ve všech domovech, kam příjdeme
šířit úctu k Božímu slovu v Písmu svatém.
(sv. Matka Tereza)
Tak jako tuhá zima připravuje cestu jaru, tak nás připravuje pokání pro Boží svatost, neboť nás
naplňuje
jeho pohledem a láskou. Stále víc nás očišťuje od našich hříchů a připravuje nás na dílo Ducha Svatého
v nás, neboť podřizuje celé naše bytí mocnému Ježíšovu vlivu. Vtahuje nás do hlubokého nazírání na
Boha.
(sv. Matka Tereza)
Kdo ví, zda to, co nazýváme žitím, neznamená umírání, a to, co nazýváme umíráním, neznamená žití?

(Eurípidés)
Život je jako zrcadlo: usmívej se na něj, a bude nádherný; chmuř se a bude protivný.

(Edvige Feuilliére)
Špetka humoru pro zasmání
V sále se ozve hlasatel:
„V tomto sále byla ztracena peněženka s velkou částkou. Majitel nabízí odměnu nálezci ve výši deset
tisíc korun!“
Zvedne se muž a vykřikne: „Já za ni dám jedenáct tisíc!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. 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.
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek 10. 12. od 9:30 hod.
⨳ Upřimné Pán Bůh zaplať ženám za předvánoční úklid fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 11. 12. uklízí skupina č. 3: Balátová M., Ševčíková J., Bártová M., Zpěváková K.

⨳

Děkuji za výzdobu a úklid kostela.

V Čejkovicích 4. 12. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

