Nedělní stránka
23.1. – 30.1. 2022

Neděle

3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova - sbírka na Biblické Dílo

23.1.

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

Pondělí

24.1.
17:00

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
St. Poddvorov Za Bohumila Šimka, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

25.1.
7:30

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Za živé a zemřelé farníky

17:00

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Za Bernarda Škrobáka, manželku, dvoje zemřelé rodiče a syna

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

26.1.

27.1.
17:00
18:00

28.1.
16:30-17:30
17:30
16:00
17:00

29.1.
7:30
18:00

Neděle

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františku Hnidákovou, manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
Úklid vánoční výzdoby kostela
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Veroniku a Jana Markusíkovy, syna Karla, dceru Veroniku,
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota 3. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60. let života s prosbou o dar zdraví
a Boží pomoc do dalších let
Setkání „Synodální cesty“ v Čejkovicích na faře
4. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela

30.1.

Čtení: Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30;

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

Za Aloise Fojtíka, dceru, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Ladislava Trávníka, dvoje rodiče, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Hedviku Pazderkovou, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

„Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese“ (Ž 16,8). Bůh je ve mně, jeho
přítomnost je daleko důvěrnější, než jsem já sama sobě: „V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme“ (Sk 17,
28). Vždyť je to on, který dává život, sílu a bytí všemu, co existuje, a bez jeho stálé přítomnosti by se
všechno vrátilo do nicoty. Uvažujte o tom, že jste v Bohu, obklopeni Bohem a zahaleni do něho, že plynete
v Bohu. (sv. Matka Tereza)
Mnoho modliteb je nedostačujících. Je třeba se modlit oddaně, upřímně a se zbožnou úctou. Je třeba,
abychom se modlili vytrvale a s velikou láskou. (sv. Matka Tereza)
Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci:
na nespravedlnost času a na nespravedlnosti lidí. (Sebastian R. Chamfort)
Twitter papeže Františka
„Láska se raduje, když vidí druhé růst, a trpí, když se druzí trápí, jsou osamělí, nemocní, bez domova,
opovrhovaní nebo v nouzi. Láska rozechvívá srdce, vyvádí nás z nás samých a vytváří pouta sdílení
a společenství.“
„Ježíš se nejen vyhýbá honbě za světskou velikostí, ale činí srdce těch, kdo ho následují, svobodným. Ke
každému učedníkovi přistupuje jako k příteli, ne jako k podřízenému. Touží mít bratry, s nimiž by mohl
sdílet radost. Nechce mít kolem sebe otroky, ale svobodné lidi.“
Špetka humoru pro zasmání
Učitel matematiky na prvním stupni základní školy.
„Tak Josífku, kolik dětí žije ve vaší rodině?“
„Je nás pět kluků a každý máme jednu sestru,“ odpoví malý chlapec.
„Počkej, to mi chceš tvrdit, že je vás deset?“
„Ne, pane učiteli, jen šest.“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 3. neděle v mezidobí.
⨳ 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.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 29. 1. uklízí skupina č. 10: Bařinová L., Šťavíková B., Kmentová B., Martincová B.,
Novotná M.

V Čejkovicích 22. 1. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

