Nedělní stránka
27.11. – 4.12. 2022

Neděle 27.11.
7:30
9:00
10:30
14:00

Pondělí 28 .11.
6:30
17:00
18:00

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 2,1-5; Řím 13,11-14; Mt 24,37-44;
Za Stanislava a Anežku Konečné, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Svrčkovu, Prčíkovu, Vašínovu,
za duše v očistci a dary Ducha Svatého
Za Marii Martincovou, manžela, dvoje rodiče a nemocnou dceru
Svátostné požehnání
Pondělí po 1. neděli adventní
Za Augustina Opluštila, manželku Ludmilu, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Domluva Mikuláše na faře – katechetky, varhanice

Úterý

29.11.
17:00

Úterý po 1. neděli adventní
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině + svaté přijímání

Středa

30.11.
17:00

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Za Františka Jakubčíka, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek 1.12.
17:00
17:00
18:10

Čtvrtek po 1. neděli adventní – dětská mše svatá
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85. let života, za zemřelého manžela,
celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za rodinu Markusíkovu, Konečnou a duše v očistci

Pátek

2.12.
16:00
17:00

Pátek po 1. neděli adventní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Pavla Baldriána a celou živou i zemřelou rodinu

Sobota

3.12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Ke cti Panny Marie
Setkání biřmovanců v kostele a na faře

7:00
18:00

Neděle

4.12.
7:30
9:00
10:30
14:00

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 11,1-10; Řím 15,4-9; Mt 3,1-12;
Za Marii Škrobákovou, manžela, vnučku a živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za manžele Kučerovy a celou živou i zemřelou rodinu Macůrkovu
Za Helenu Fialovou, manžela, dvoje rodiče a Marii Němečkovou, živou
i zemřelou rodinu – při mši svaté hraje cimbálová muzika CM Kontra
z Čejkovic pod vedením pana Pavla Varmuži
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

„Nejlepším životním průvodcem je náboženství“.
(Johann G. Sume)
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
⨳ Jsou zvány všechny děti na mše svaté – roráty, které jsou při každé mši svaté.

Roráty pro děti budou v pondělí v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. ráno v Čejkovicích.
V průvodu neseme světlo, jako znamení příchodu Spasitele, které je světlem světa.
Přineste si lucerničku, svíčku!
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov

Čejkovice

pondělí
pátek

16:00 – 17:00 hod.
15:30 – 17:00 hod.

⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 17:00 hod. a ve Starém Poddvorově v 18:10 hod. je dětská mše svatá.

Zvu všechny děti, zvláště ty, které v příštím roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ V Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele jsou pokladničky na květiny, do kterých můžete

přispět na vánoční výzdobu.
⨳ I v tomto roce se chystá přijít do naší farnosti SVATÝ MIKULÁŠ. Zvu všechny děti.

Toto setkání se bude konat: Starý Poddvorov neděle
4. 12. v 16:00 hod.
Čejkovice
pondělí 5. 12. v 17:00 hod.
⨳ V Čejkovicích koupí balíčky v hodnotě 70 Kč farní úřad. Při mikulášské nadílce prosím rodiče

o příspěvek 70 Kč za balíček do pokladničky v kostele vzadu na stolku.
Ve Starém Poddvorově rodiče koupí balíčky pro děti, v hodnotě 70 Kč a přinesou je do kostela
a dají do připraveného koše.
⨳ V sobotu 10. 12. v 17:00 hod. proběhne v našem kostele „Adventní benefiční koncert“ na opravu

střechy kostela. Prosíme ženy o pomoc při přípravě občerstvení, vinaře o vzorky vína. Kontaktujte
prosím paní Markétu Prčíkovou /tel.č. 776 163 006/.
⨳ Srdečné poděkování patří ženám za krásný věnec, symbol adventu. Svíce na tomto věnci ukazují

čas, který nás dělí do příchodu Pána Ježíše.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 3. 12. uklízí skupina č. 4.: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

V Čejkovicích 26. 11. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

