Nedělní stránka
9.1. – 16.1. 2022

Neděle

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

Pondělí

Úterý

10.1.
17:00

11.1.
7:30

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
Pondělí 1. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za farníky, kteří neměli církevní pohřeb
Úterý 1. týdne v mezidobí
Za zemřelého P. Libora Salčáka a ostatní zemřelé kněze

Středa

12.1.
17:00

Středa 1. týdne v mezidobí
Za zemřelého Františka Němečka k nedožitým 80. letům, manželku, rodiče
a Rostislava Fojtíka, rodiče, rodinu Němečkovu a Fojtíkovu

Čtvrtek

13.1.
17:00
18:00

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Antonína Škrobáka, nemocnou manželku, vnuka a celou živou i zemřelou
rodinu

Pátek

Sobota

14.1.
16:30-17:30
16:00
17:00

15.1.
7:30

Neděle

Pátek 1. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Květoslavu Svobodovou, manžela a duše v očistci
Sobota 1. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
2. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

16.1.

Čtení: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jan 2,1-12;

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

Za Františka Konečného, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Karla Herzána k nedožitým70. letům života, dvoje rodiče
a duše v očistci
Za Zdeňka Vykydala, dvoje rodiče a za Marii a Josefa Vozatarovy a Boží ochranu
pro jejich rodiny
Křty: Marie Veverková; Tamara Anna Konečná
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Apoštolové prosili Ježíše, aby je naučil, jak se mají modlit, a on je naučil „Otče náš.“ Věřím, že se Bůh dívá
pokaždé, když se modlíme „Otče náš“, na své ruce, kterými nás utvořil – „Hle jste v mých rukou jako hlína
v rukou hrnčířových“ (Jer 18, 6).
Jak obdivuhodná je něžnost a láska velkého Boha! (sv. Matka Tereza)
Měli bychom být v modlitbě odborníky. Modlitba by měla být našim povoláním. Apoštolové to pochopili
velmi dobře, když viděli, že by mohli v návalu práce ztratit půdu pod nohama. Rozhodli se věnovat
modlitbě a službě slova (srv. Sk 6, 4).
Musíme se také modlit místo těch, kteří se nemodlí. (sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Když zůstáváme uzavřeni do sebe s jediným cílem zachovat to, co existuje, jsme v očích evangelia
poraženými.
Smělost, naděje, tvořivost a odvaha jsou slova, která nastiňují spiritualitu křesťana.“
„Nezapomínejme děkovat Bohu. Budeme-li nositeli vděčnosti, svět se sám stane lepším, i když jen
o trochu, ale i to stačí, abychom předali trochu naděje. Vše je spojeno a propojeno a každý může přispět
svým dílem, ať už je kdekoli.“
Špetka humoru pro zasmání
Chlubí se dva rybáři:
„Já jsem jednou chytil takovou štiku, že jsem ji musel vytahovat autojeřábem!“
„To nic není! To já jednou chytil takového sumce, že jen jeho fotografie vážila pět kilo!“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je Svátek Křtu Páně.
⨳ Dnes (9. 1.) proběhne ve Starém Poddvorově po mši svaté „Tříkrálová sbírka.“
⨳ 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 tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 15. 1. uklízí skupina č. 8: Hnidáková H., Drábková J., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

V Čejkovicích 8. 1. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

