Nedělní stránka
1.1. – 8. 1. 2023

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – sbírka na opravu střechy kostela

Neděle 1.1.

Čtení: Nu 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21;

9:00
10:30
14:00
Pondělí 2.1.
7:30
11:50
Úterý

3.1.
7:30

Středa

4.1.
17:00
18:00

St. Poddvorov Za děvčata a hospodyňky ze Starého a Nového Poddvorova
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 95. let života s prosbou o dar zdraví
a další pomoc, zemřelého manžela, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Za děvčata a hospodyňky
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
St. Poddvorov Za Andreu Hnidákovou, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Odjezd autobusu na zahájení TKS do Brna od kostela a Kovárny
Nejsvětějšího jména Ježíš
Za nemocné děti a zastavení zla umělých potratů
Středa po oktávu Narození Páně
Za Milana Macůrka, dvoje rodiče, zetě Josefa a celou živou i zemřelou rodinu
Informační schůzka vedoucích skupinek na Tříkrálovou sbírku na faře
Čtvrtek po oktávu Narození Páně – dětská mše svatá - žehnání vody, křídy, kadidla

Čtvrtek 5.1.

a zlata

17:00-18:00
17:00
18:00
Pátek

Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Kateřinu Pospíšilovou, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ /Tři králové/ dětská mše svatá - žehnání vody, křídy, kadidla

6.1.

a zlata - doporučený svátek

16:00
17:00
Sobota 7.1.
8:00
11:00
17:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Antonína a Marii Škrobákovy, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu
Sobota po Zjevení Páně – Tříkrálová sbírka
Za Zdeňka Vykydala, dvoje rodiče a za Marii a Josefa Vozatajovy i Boží ochranu
pro jejich rodiny
Křest: Ben František Balát
Setkání biřmovanců v kostele a na faře
Svátek Křtu Páně – sbírka na potřeby kostela

Neděle 8.1.

Čtení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17;

7:30
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14:00

Za Jaroslava Drábka, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Josefu a Josefa Plecákovy, Hildegardu a Ladislava Vyškovské,
vnuka Filipa a za duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 92. let s prosbou o dar zdraví
a pomoc do dalších let, zemřelého manžela a za rodiny dětí – zpívá ženský sbor
Levandula – křty: Anežka Domanská; Leontýna Lucie Šmídová;
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
V každém životě jsou tvrdé rány, jako jsou v každém létě bouřky; čím krásnější je léto, tím silnější
bouřky bičují zemi.
(Jeremias Gotthelf)
Bude-li náš jazyk mlčet, naučíme se mnohému. Budeme více hovořit s Kristem a při chvílích
prožívaných společně budeme radostní a budeme mít mnoho věcí ke sdílení. Kristus k nám
hovoří skrze druhé v rozjímání k nám mluví přímo. Mlčení nás také připodobňuje více Kristu, protože
on tuto ctnost zvláště miloval.
(sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
Zlobí se otec nad žákovskou knížkou svého syna: „To snad není ani možné, dostat tři pětky
z dějepisu za jediný den! To je už opravdu umění!“
„No vidíš, tati,“ povídá klučina. „Ani mi to nedalo tolik práce.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost MATKY BOŽÍ PANY MARIE. Konala se sbírka na opravu střechy kostela.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v Čejkovicích v pátek v 17:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ V sobotu 14. 1. se uskuteční zájezd na BETLÉMY do Budišova za P. Petrem Balátem do

Třebíče baziliky sv. Prokopa a Jaroměřic nad Rokytnou do nově opraveného kostela sv. Markéty.
Zveme rodiče s dětmi i ostatní farníky. Odjezd autobusu bude upřesněn.
V kostele v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově vzadu na stolku je sešit do kterého se co nejdříve
zapište! Zapsání je závazné!
⨳ Charita ČR pořádá v roce 2023 Tříkrálovou sbírku. V Čejkovicích proběhne v sobotu 7. 1. po mši svaté.

Mše svatá bude v 8:00 hod. Požehnání koledníků bude při mši svaté. Prosíme koledníky, aby se
přihlásili u paní Marie Balátové. (Tel: 776 028 417).
Ve Starém Poddvorově proběhne v neděli 8. 1. po mši svaté. Mše svatá je v 9:00 hod. Požehnání
koledníků bude při mši svaté.
V Novém Poddvorově proběhne v sobotu 7. 1.
⨳ Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 2. 1. ve 14:00 hod. požehná

brněnský biskup Pavel Konzbul tříkrálovým koledníkům. Odjezd autobusu z Čejkovic je
v 11:50 hod. od kostela a Kovárny. Koledníci ze Starého a Nového Poddvorova budou nastupovat
do autobusu v Čejkovicích u kostela.
Přihlásit se můžete v Čejkovicích u paní Marie Balátové (Tel: 776 028 417).
Ve Starém Poddvorově u paní Adéle Kuchařové (Tel: 607 111 241).
V Novém Poddvorově u pana Romana Jüstela (Tel: 721 940 908)
⨳

V neděli 1. 1. 2023 bude sbírka na opravu střechy kostela.
V neděli 8. 1. 2023 bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 7. 1. uklízí skupina č. 9: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.,
Sládková L.

V Čejkovicích 31. 12. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

