Nedělní stránka
12.12. – 19.12. 2021
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, Tobiáš Skaličkovi
Svátostné požehnání

Pondělí 13.12.
17:00

Památka sv. Lucie, panny a mučednice
St. Poddvorov Za nemocné děti, jejich rodiče a lékaře

Úterý

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve – roráty pro děti
Za Ladislava a Marii Sládkovy, sourozence a celou živou i zemřelou rodinu

14.12.
6:45

Středa

15.12.
17:00

Středa po 3. neděli adventní
Za Ladislavu Hošovou, otce, celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek 16.12.
17:00
18:00

Čtvrtek po 3. neděli adventní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Ludmilu a Františka Mokrušovy, dceru Martu, dva zetě, Dalibora Stejskala
a celou živou i zemřelou rodinu

Pátek

17. prosince – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Za Jitku Jeřábkovou, manžela, rodiče, Františka Hycla
a Janu Pálkovou

17.12.
16:30-17:30
7:00

Sobota 18.12.
7:00
18:00-24:00

18. prosince – roráty pro děti
Za zemřelého Petra Stříteckého k nedožitým 60. letům života, zemřelé rodiče,
celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Noční adventní adorace
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela

Neděle 19.12.

Čtení: Mich 5,1-4a; Žid 10,5-10; Lk 1,39-45;

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

Za Ladislava Kratochvíla, dvoje rodiče, sourozence, dva švagry a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františka Uhroviče, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za zemřelého manžela, děti, dvoje rodiče, švagra, bratrance, celou živou
i zemřelou rodinu
Křest: Martin Prokop
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak v nás má advent
také působit –
obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě. O
vánocích přichází jako malé dítě, maličké a bezmocné, odkázané na svou matku a na vše, co může
mateřská láska dát. Pokora pomáhala Jeho matce být služebnicí Kristovou, dělat pro Krista – Boha
z Boha, pravého Boha z pravého Boha – služebné práce. Kéž vidíme a dotýkáme se velikosti, která
dává rozměr jejich pokoře.
Učme se od Ježíše a Marie! Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil, pak se musíme pokorou
vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké.
(sv. Matka Tereza)
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. neděle adventní.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 7:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳ V sobotu 18. 12. v době od 18:00-24:00 hod. bude ve Starém Poddvorově Noční adventní adorace.
Přijďte se zastavit uprostřed příprav na Vánoce a prožít v tichu noci setkání s očekávaným Spasitelem,
jenž se touží narodit v každém lidském srdci. Pán je štědrý, ale málokdo prosí o dary, které On dává.
Jste všichni srdečně zváni na setkání s Ním. Prosím, zapište se vzadu na stolku na rozpis bdění. Děkuji.
⨳ V sobotu 18.12. v 18:00 hod. je 1. setkání skupinky „Synodální cesty“ v Čejkovicích na faře.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí od 9:30 hod.
Nový Poddvorov úterý od 14:30 hod.
⨳ Zpověď před Vánocemi bude: Starý Poddvorov pátek 17.12. 16:00-17:45 hod.
Čejkovice
středa 22.12. 16:00-18:00 hod.
⨳ V Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele jsou pokladničky na květiny, do kterých můžete
přispět na vánoční výzdobu.
⨳ Srdečně zvu chlapce a děvčata v krojích na mši svatou na Svátek sv. Štěpána a Nový rok.
⨳ Děkuji ženám za napečení a nazdobení perníků pro nemocné v naší farnosti.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

Předvánoční úklid kostela bude v Čejkovicích v sobotu 18.12. po mši svaté v 8:00 hod.
Uklízí také skupina č. 4: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž. Příjďte prosím na tento úklid i z ostatních skupin! Také zveme mládež
a maminky dětí, které přistoupí v příštím roce k 1. svatému přijímání.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 4. 12. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

