Nedělní stránka
26.12. – 2.1. 2022

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

Pondělí 27.12.
17:00

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – žehnání vína
Za Josefa Kmentu, Milana Macůrka, dvoje rodiče a živou rodinu – mši svatou
slouží P. Pavel Kopeček

Úterý

8:00

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků - mši svatou slouží P. Petr Balát
Za zastavení umělých potratů a za nenarozené děti i jejich rodiče

8:00

Pátý den v oktávu Narození Páně – mši svatou slouží P. Petr Balát
Na dobrý úmysl dárce

Středa

28.12.

29.12.

Čtvrtek 30.12.
14:00
17:00

Šestý den v oktávu Narození Páně
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelou Alenu Sasínkovou
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90. let života s prosbou o další
pomoc a zdraví i zemřelého manžela

Pátek

Sedmý den v oktávu Narození Páně – sv. Silvestra I., papeže

31.12.

sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

15:00
17:00
23:30
Sobota

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

1.1.
9:00
10:30
14:00

Neděle

St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní
v roce 2021 s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou farnost do roku 2022
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc
a ochranu pro naši farnost do nového roku 2022 + Svátostné požehnání
Adorace v kostele

St. Poddvorov Za děvčata a hospodyňky ze Starého a Nového Poddvorova – mši
svatou slouží P. Pavel Kopeček
Na přímluvu Matky Boží Panny Marie s prosbou o ukončení pandemie a za
uzdravení těžce nemocných a posilu pro ty, kdo se o ně s láskou starají.
Za děvčata a hospodyňky
2. neděle po Narození Páně – sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

2.1.

Čtení: Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Jan 1,1-18;

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

Za zemřelého Michala Buriana k nedožitým 30. letům, rodinu Burianovu,
Veverkovu a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života
s prosbou o dar zdraví a živé víry pro celou rodinu
Za Víta Konečného, syna Marka, bratra Františka a Tomáše, celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Ježíš přišel na tento svět s jediným posláním:
přišel, aby nám předal radostnou zvěst, že nás Bůh miluje, že Bůh je Láska. Miluje tebe, miluje mne a chce,
abychom se milovali navzájem tak, jak on miluje každého z nás. Milujme ho! Jak ho miloval Otec? Tím,
že, nám jej dal. Jak miloval Ježíš tebe a mne? Tím, že vydal svůj život – za tebe, za mne. Zemřel na kříži,
protože nás miloval a chce, abychom se milovali tak, jak on miloval nás. Díváme-li se na jesle, vidíme, jak
nás miluje něžnou láskou – tebe a mne, tvou rodinu, každou rodinu. Bůh nás miluje něžnou láskou …
To vše, co nás přišel Ježíš naučit: něžnou lásku Boží. „Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“ (Iz 43,1)
(sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Náš život se stává krásným, když čekáme na někoho blízkého nebo důležitého. Kdo nám tento advent
pomůže proměnit naši naději v jistotu, že ten, na koho čekáme, nás miluje a nikdy nás neopustí.“
„Myslím na ty, kteří utíkají před válkou a chudobou a nenacházejí pohostinnost, ale nepřátelství a dokonce
vykořisťování. Jsou to naši bratři a sestry. Prameny společného života budou znovu vzkvétat pouze
v bratrství a integraci společně.“
Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají
nebo překvapují. (Vladimír Neff)
Život objevuje své bohatství ve výzvách světa, svou hodnotu ve výzvách lásky.

(Rabíndranáth Thákur)

Špetka humoru pro zasmání
Uklízečka při výslechu: „Proč jste neutekla, když na vás ten zloděj mířil zbraní?“ „Protože za mnou byl on,
vlevo a vpravo zdi a vepředu jsem měla už vytřeno.“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – (sv. Štěpána).
⨳ V pondělí 31. 12. je v Čejkovicích mše svatá v 17:00 hod.
⨳ Charita ČR pořádá v roce 2022 Tříkrálovou sbírku. V Čejkovicích proběhne v sobotu 8. 1.
po mši svaté. Prosíme koledníky, aby se přihlásili u paní Marie Balátové, tel. č. 776 028 417.
Ve Starém Poddvorově proběhne v neděli 9. 1. po mši svaté.
V Novém Poddvorově proběhne v sobotu 8. 1.
Prosíme koledníky, aby se přihlásili ve Starém Poddvorově u paní Adéle Kuchařové, tel. č.
607 111 131 nebo u paní Miroslavy Kuchyňkové, tel. č. 602 563 131.
V Novém Poddvorově u pana Romana Jüstela, tel. č. 721 940 908.
⨳

Ve dnech 31. 12. 2021 – 1. 1 2022 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 30. 12. uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

V Čejkovicích 25. 12. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

