Nedělní stránka
16.1. – 23.1. 2022

Neděle

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 nedožitým 70. 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

Pondělí

17.1.
17:00
18:30

Památka sv. Antonína, opata
St. Poddvorov Za zemřelého P. Libora Salčáka
Setkání ekonomické farní rady na faře

Úterý

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Za jednotu křesťanů, rodiny a nová duchovní povolání

7:30

Středa

19.1.
17:00

Středa 2. týdne v mezidobí
Za Bernarda Škrobáka, manželku, dvoje zemřelé rodiče a syna

Čtvrtek

20.1.
17:00
18:00

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii a Petra Šťavíkovy, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

Pátek

21.1.
16:30-17:30
16:00
17:00

Památka sv. Anežky, panny a mučednice – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého Jaroslava Šimka od ročníku 1976 a 1977

Sobota

22.1.
11:00

Sobota 2. týdne v mezidobí
Mše svatá svatební Ing. Ondřej Eliáš – Ing. arch. Valerie Zámečníková

Neděle

23.1.

3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova - sbírka na Biblické Dílo
Čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8.10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21;

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

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 96. let s prosbou o zdraví
a další pomoc, zemřelého manžela a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františku Horňákovou, dvoje zemřelé rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Pazderku a Boží požehnání pro celou rodinu
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
„Rodina, která se společně modlí, také společně žije“, řekl otec Peyton o modlitbě růžence v rodině.
Čím více by to mělo platit o nás! Společný život, společná práce a společná modlitba je silnou pomocí naší
zbožnosti, ochranou naší čistoty a podporou v naší práci pro duše. Neměli bychom si zvykat odkládat své
modlitby, ale modlit se ve společenství.
(sv. Matka Tereza)
Ježíš nás nabádal, abychom se od něho učili tichosti a čistotě srdce. Budeme-li tiší a pokorní, budeme se
navzájem milovat tak, jako on miluje nás. Proto bychom měli stále znovu prosit za to, abychom přivedli
modlitbu zpět do našich rodin. Rodina, která se společně modlí, stojí při sobě. A budeme-li stát při sobě,
budete se navzájem milovat, jako vás miluje Bůh, a ten vás miluje něžně.
(sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Každý může ve svatém Josefovi najít muže každodenní, skryté přítomnosti, oporu a průvodce v těžkých
chvílích. Svět potřebuje muže a ženy v „Druhé linii“, kteří však podporují rozvoj našeho života, kteří nás
modlitbou, příkladem a učením podporují na cestě životem.“
„Pán nám do cesty staví lidi, kteří trpí, kteří se cítí osamělí nebo ztratili sílu a odvahu. Musíme je umět
rozpoznat a s pomocí svatého Josefa se stát jejich přáteli a oporou na cestě životem.“
Špetka humoru pro zasmání
Učitelka v mateřské škole pozorovala děti ze své třídy, jak si malují. Přišla také k malému děvčátku, které
soustředěně malovalo svůj obrázek. Na otázku, co to bude, holčička odpověděla: „Maluji Boha.“
Učitelka se několikrát nadýchla, a pak si dovolila poznamenat: „Ale Boha žádný člověk nikdy neviděl,
a tak nikdo z lidí neví, jak vypadá.“
Děvčátko bez váhání odpovědělo: „Tak to lidé za malou chvilku poznají.“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 2. neděle v mezidobí.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí
čtvrtek
pátek

17.1. od 9:30 hod.
20.1. od 14:30 hod.
21.1. od 9:30 hod.

⨳ 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.
⨳ Od 18. 1. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Na tento úmysl pamatujeme ve svých
modlitbách.
⨳ Charita ČR děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, organizátorům za ochotnou pomoc při
„Tříkrálové sbírce.“
Příspěvky dárců činily: Čejkovice
118 965 Kč
Starý Poddvorov
40 382 Kč
Nový Poddvorov
14 689 Kč.
⨳

Příští neděli bude sbírka na Biblické Dílo.

⨳

V sobotu 22. 1. uklízí skupina č. 9: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.,
Sládková L.

V Čejkovicích 15. 1. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

