Nedělní stránka
2.1. – 9.1. 2022

Neděle

2. neděle po Narození Páně – sbírka na potřeby kostela

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

Pondělí

3.1.
17:00

Pondělí po 2. neděli po Narození Páně
St. Poddvorov Za uzdravení syna a Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu

Úterý

4.1.

Úterý po 2. neděli po Narození Páně
Za uzdravení a osvobození těžce nemocných osob

7:30
Středa

5.1.
17:00

Středa po 2. neděli po Narození Páně
Za živé a zemřelé farníky

Čtvrtek

6.1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek – dětská mše svatá – žehnání vody, kadidla a

křídy

Pátek

Sobota

17:00
17:00
18:10

St. Poddvorov Za Ludmilu Svobodovou, manžela, dcery a duše v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Josefa Fojtíka, dvoje rodiče, vnuka Robina, zetě, Marii Šebestovou,
manžela, celou živou i zemřelou rodinu

7.1.
16:30-17:30
16:00
17:00

Pátek po Zjevení Páně – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františku Rathouskou k nedožitým100. narozeninám, manžela,
zetě a celou živou i zemřelou rodinu

8.1.
7:30
18:00

Neděle

Sobota po Zjevení Páně
Za zemřelou Štěpánku Hlineckou k nedožitým 74. letům, dvoje rodiče, bratra,
zetě a celou živou i zemřelou rodinu
2. setkání „Synodální cesty“ v Čejkovicích na faře
Svátek Křtu Páně – sbírka na potřeby kostela

9.1.

Čtení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22;

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

Za Augustina a Ludmilu Opluštilovy, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného
života s prosbou o další pomoc i zdraví a za celou živou i zemřelou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života, rodiče, dva bratry,
švagrovou a dvoje prarodiče – zpívá mužský sbor Révokaz
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
Je obtížné se modlit, když nevíme jak. Ke správné modlitbě musíme dojít sami. Prvním prostředkem je
mlčení. Duše oddané modlitbě milují ticho. Nemůžeme se vrhnout přímo do Boží přítomnosti, jestliže se
necvičíme ve vnitřním i vnějším mlčení. Měli bychom se proto cvičit především v ovládání mysli, očí a
jazyka. (sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Buďme nebojácní uprostřed chaosu kolem nás, protože právě tam je Pán, uprostřed nás. Bůh stále koná
svůj zázrak přinášením dobrého ovoce a křesťanská radost se rodí z této jistoty.“
„Nezáleží na tom, kolik má kdo talentů. Ježíš žádá, abychom riskovali a investovali je.“
Život rychle uteče. Všechno tu má svůj konec: věci, lidé – i ti nejdražší – nás jednou opustí. Jenom Bůh
zůstává, jenom on se nemění. (Tecla Merlová)
Špetka humoru pro zasmání
Povídá žena svému muži:
„Já si teď na deset minut odskočím k sousedce, tak nezapomeň, ať se nám to maso v troubě nepřipálí.
Každou půlhodinu jej otoč.“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 2. neděle po Narození Páně.
⨳ V roce 2022 se začne s opravou střechy kostela sv. Kunhuty v Čejkovicích. Bude provedena kompletní
výměna střešní krytiny, laťování a částečné výměny klempířských prvků. Celkové náklady na tyto
práce budou cca 4 miliony korun.Tuto práci bude provádět firma STAK-D, spol. s.r.o. z Domanína.
Práce budou rozděleny do dvou let 2022 a 2023.
Je také možno přispět na číslo účtu 178 868 157/0300 Římskokatolické farnosti Čejkovice.
⨳ Děkuji Zastupitelstvu Obce Čejkovice za schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši
1 000 000 Kč na generální opravu střechy kostela sv. Kunhuty v Čejkovicích.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:10 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳ 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.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 8.1. uklízí skupina č. 7: Rajchmanová A., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

V Čejkovicích 1. 1. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

