Nedělní stránka
25.12. – 1. 1. 2023

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – sbírka na opravu střechy kostela

Neděle 25.12.

Čtení: Iz 52,7-10; Žid 1,1-6; Jan 1,1-18

7:30
9:00
10:30
14:30
15:00-16:30
Pondělí 26.12.
7:30
9:00
10:30
15:00

Za manžela, dceru, sourozence, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Františka Uhroviče, manželku, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Tomáše Švába, dva syny, zetě, vnuka a dvoje rodiče – zpívá chrámový sbor +
muzikanti
Svátostné požehnání + Te Deum
Otevření kostela pro návštěvníky Betléma /s překvapením/
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – sbírka na opravu střechy kostela
Za P. Václava Hanusu, sestru Ludmilu, bratra Vladimíra a jeho manželku Anežku,
rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za mládence a hospodáře ze Starého a Nového Poddvorova
Za mládence a hospodáře
Koledování v kostele u jesliček dětí z MŠ a CM Kontra

Úterý

27.12.
16:00

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – žehnání vína
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 55. let společného života s prosbou
o dar zdraví i ochranu pro živou rodinu a dvoje zemřelé rodiče – mši svatou
slouží P. Pavel Kopeček

Středa

28.12.
8:00

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Za nemocné děti a zastavení zla umělých potratů – mši svatou slouží
P. Petr Balát

8:00

Pátý den v oktávu Narození Páně
Za P. Libora Salčáka a ostatní zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti
mši svatou slouží P. Petr Balát

Čtvrtek 29.12.

Pátek

30.12.
17:00
17:00
18:10

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – obnova manželských slibů
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného
života s prosbou o požehnání, Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Vojtěcha Červenku, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
Sedmý den v oktávu Narození Páně – sv. Silvestra I., papeže – sbírka na opravu střechy

Sobota 31.12.

kostela

15:00
17:00
23:30-24:00
Neděle

St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní
v roce 2022 s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou farnost do roku 2023
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok s prosbou o Boží
pomoc a ochranu pro naši farnost do nového roku 2023 + TE DEUM
Adorace v kostele
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – sbírka na opravu střechy kostela

1.1.

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

9:00
10:30
14:00

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

Nedělní stránka (ostatní informace)
Život je krásný, a přesto hledáme jiný, ještě krásnější.

(Plinius Secundus)

Špetka humoru pro zasmání
Baví se dva: „Narodil jsem se v Kalifornii.“ „Která část?“ „Všechny mé části.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ.
⨳ Srdečně zvu chlapce a děvčata v krojích na mši svatou na Svátek sv. Štěpána a Nový rok.
⨳ V sobotu 14. 1. připravujeme 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. Doprava je zajištěna. Odjezd autobusu
bude upřesněn. 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).
⨳ Děkuji za darování vánočních stromů do kostela v Čejkovicích paní Marii Sedláčkové a rodině

Pavla Opluštila.
⨳ Děkuji za instalaci vánočních stromů a Betléma, květinovou a vánoční výzdobu, úklid kostela
a fary, také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na vytvoření krásné Slavnosti
vánočních svátků. Poděkování patří také chrámovému sboru, muzikantům, varhanicím, kostelníkům
a ministrantům.
⨳

Ve dnech 25., 26., 31.12 – 1. 1. 2023 jsou sbírky na opravu střechy kostela.
Prosím o finanční pomoc na opravu II. etapy této památky. Je dominantou obce, v níž se
scházíme při nejdůležitějších událostech našeho života. Je naší povinností ji zachovat pro
další generace. Předem děkuji za vaši štědrou pomoc.

⨳

V pátek 30. 12. uklízí skupina č. 8: Hnidáková H., Galová Z. Pecůhová M., Martincová F.,
Michalicová V.

V Čejkovicích 24. 12. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

