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Svátek Křtu Páně
Čtení : Iz 42,1-4.6-7; Gal 4,4-7; Mt 3,13-17;
Za Jaroslava Drábka, rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františku Rathouskou, manžela, rodiče Dostálovy, celou
živou i zemřelou rodinu
Za Jaromíra Konečného k nedožitým 60. narozeninám, rodiče, prarodiče a celou
živou a zemřelou rodinu Martincovu – zpívá mužský sbor Révokaz
Křest – Vanesa Löfflerová
Vánoční koncert – Mutěňané – Čejkovjané a Mužáci z Kobylí
Pondělí 1. týden v mezidobí
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 45 let společného
života s prosbou o další ochranu i pro celou živou rodinu a za všechny naše
zemřelé
Úterý 1. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a Boží ochranu při operaci
Středa 1. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Františka Demelu, dceru, dvoje rodiče a zetě
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Jitku Jeřábkovou a manžela
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 1. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Stříteckou, manžela, syna, sourozence a dvoje rodiče
Biblická hodina na faře
Sobota 1. týdne v mezidobí
Za Zdeňka Vykydala, manžele Vozatarovy, dvoje rodiče a Boží ochranu pro jejich
rodiny
Křest – Matěj Augustin Michna
2. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení : Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Jan 1,29-34;
Za Zdeňka Hlineckého, snachu Romanu, otce, tchána a živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Pavla a Marii Bortlíkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za zemřelého Víta Konečného, syna Marka a dva švagry
Svátostné požehnání

Farní stránka - neděle 8. 1. 2017

Můj bratr
Nejsi mým bratrem, když dáváš jen z toho, co máš navíc, když nikde necítím tvé srdce, když ve tvém daru
se neskrývá nepřátelství. Nejsi mým bratrem, když ode mne nic neočekáváš, když ti nemám co dát.
Nejsi mým bratrem, když si myslíš, že jsem chudým, nebo nejsem takový rozlétaný jako ty; když si myslíš,
že jsem závislý, nebo ty nevidíš svoje vlastní pohnutky; když si myslíš, že jsem hloupý, nebo jsem ve škole
nedosáhl stejné výsledky jako ty.
Mým bratrem můžeš být jen tehdy, když budu moci být tvým otcem, tvou matkou, tvou sestrou, když budu
moci být tvou rodinou. (Phil Bosmans)
Víra je dar od Boha umožňující odstranit překážky na cestě k radosti a štěstí, které možná zatím plně
nechápeme a neprožíváme. (b.V.)
Špetka humoru pro zasmání
Dostihy vyhrál naprosto neznámý kůň. Žokeje hned obklopili novináři a zasypávali ho nesčetnými dotazy.
Velmi se divili, když jim řekl, že kůň je starý sedm let. „Proč jste s ním nejezdil dostihy dříve?“ „Rád bych
jezdil, ale šest let jsem ho nemohl chytit.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Svátek Křtu Páně.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“: od 9. 1. – 15. 1. 2017 / Lv 5 kap - Lv 23 kap./
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek 13.1. 2017 od 9:30 hod.
⨳ Velké poděkování všem dětem ze Scholičky, které v pátek 30. 12. 2016 navštívily a svým krásným
programem potěšily všechny nemocné, staré a opuštěné lidi v prostorách rajhradského hospice
a „ Domova Matky Rosy.“
Velké díky patří také těm, kteří se nabídli s odvozem a pomohli tak dopravit děti na místo.
Pán Bůh vám zaplať.
⨳ Výtěžek z misijních vánočních výrobků a pohlednic projektu „Jeden dárek na víc“ vynesl 2 710 Kč.
Děkujeme za vaše dary, které touto cestou pomohou financovat vlastní výživovou stanici pro opuštěné
děti v Ugandě.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 7. 1. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

