Nedělní stránka
19.12. – 26.12. 2021

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

7:00

20. prosince
St. Poddvorov Za rodinu Štofanikovou, Ungvarskou, Rokošnou a duše v očistci

6:45

21. prosince – roráty pro děti
Za Josefa Veselého, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

7:00

22. prosince
Za Emila Čamka, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

Pondělí 20.12.

Úterý

Středa

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

21.12.

22.12.

Čtvrtek 23.12.
17:00
18:00

23. prosince – skauti při mši svaté přinesou Betlémské světlo
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za skauty a skautky a jejich vedoucí

Pátek

24. prosince – Štědrý den – sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

24.12.

Čtení: Iz 9,1-3.5-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14

7:30
14:30
21:00
22:30

Za dobrodince a spolupracovníky ve farnosti
St. Poddvorov Otevírání Betléma
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova – zpívá
chrámový sbor
Za živé a zemřelé farníky
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

Sobota 25.12.

Čtení: Iz 52,7-10; Žid 1,1-6; Jan 1,1-18

7:30
9:00
10:30
14:30
15:00-16:30

Za zemřelé kněze a nová kněžská a řeholní povolání
St. Poddvorov Za Jaroslava Guliše, manželku, syna, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci – zpívá chrámový sbor
Za Tomáše Švába, dva syny, zetě, vnuka, dvoje rodiče, celou živou a zemřelou
rodinu
Svátostné požehnání + Te Deum
Otevření kostela pro návštěvníky Betléma
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - (sv. Štěpána) – sbírka na opravu střechy

Neděle 26.12.

kostela v Čejkovicích

Čtení: Sir 3,3-7.14-17a; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52

7:30
9:00
10:30

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života s prosbou o dar zdraví
a pomoc, dva manžele a rodiče
St. Poddvorov Za mládence a hospodáře ze Starého a Nového Poddvorova
Za mládence a hospodáře

Nedělní stránka (ostatní informace)

Toužíme, abychom mohli o Vánocích uvítat Ježíše nikoli do studených jeslí našeho srdce, ale do srdce
plného lásky, pokory, do srdce čistého, neposkvrněného, tolik hřejícího vzájemnou láskou.
(sv. Matka Tereza)

Ježíšův příchod na zem přinesl radost světu i každému lidskému srdci. Tentýž Ježíš přichází znovu a
znovu do našich srdcí během svatého přijímání. Chce rozdávat týž mír a radost. Kéž přinese každému
z nás jeho příchod o těchto Vánocích tu radost a ten mír, který touží rozdávat. Prosme velmi silně o
tuto milost radosti a míru našich srdcích, v našich komunitách, v našem společenství i v církvi.
(sv. Matka Tereza)
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 4. neděle adventní.
⨳

Zpověď před Vánocemi bude v Čejkovicích ve středu 22. 12. od 16:00 do 18:00 hod.

⨳

V pátek 24. 12. na půlnoční mši svaté v Čejkovicích zazní dvě skladby v podání operní
pěvkyně paní Lenky Laurinčík Schallenberger a houslisty pana Martina Doxanského.

⨳ V neděli 26. 12. při mších svatých bude obnova manželských slibů.
⨳ 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 za darování vánočních stromů do kostela rodinám Richarda Pavky z Čejkovic
a Václava Konečného z Čejče.
⨳ Děkuji za instalaci vánočních stromů a Betléma, květinovou a vánoční výzdobu, úklid kostela
a fary, také vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na vytvoření krásné Slavnosti
vánočních svátků.
⨳

Ve dnech 24. – 26. 12. jsou sbírky na opravu střechy kostela v Čejkovicích.
Je nutné provést tuto opravu. Prosím o finanční pomoc na opravu této památky. Je dominantou
obce, v níž se scházíme při nejdůležitějších událostech našeho života. Je naší povinností ji
zachovat pro další generace. Předem děkuji za vaši štědrou pomoc.

⨳

Ve čtvrtek 23. 12. uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J.,
Opluštilová A., Urbánková V.
„Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho, na rozdíl od nás lidí neexistuje
nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný.“ (b.V.)

„ To je pravý důvod vánoční radosti a kořen všech věcí, které se o Vánocích staly zvykem a tradicí.“
Přeji Vám požehnané vánoční svátky, ať nad námi září po celý nový rok světlo
přicházející z Betléma.
V Čejkovicích 18. 12. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

