Nedělní stránka
28.12. – 4.1.2015

Neděle

28.12.

7:30
9:00
10:30
15:00

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – Obnova manželských slibů
Plnomocné odpustky – Čejkovice
Plnomocné odpustky – Starý Poddvorov
Za Marii a Tomáše Konečné, syna Jaromíra, nemocného zetě, celou živou
i zemřelou rodinu Konečnou, Kulykovu a Martincovu
St. Poddvorov Za Štěpána Bartála, manželku, zetě, švagra, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za rodiny
Koledování dětí u jesliček

Pondělí

29.12.

Pátý den v oktávu Narození Páně
Mše svatá není

Úterý

30.12.
17:00

Šestý den v oktávu Narození Páně
Za pomocníky a dobrodince farního chrámu

Středa

31.12.
15:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně – sv. Silvestra I., papeže - sbírka na potřeby kostela
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní
v roce 2014 s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou farnost do roku 2015
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok s prosbou o Boží
pomoc pro naši farnost do nového roku 2015 a za živé a zemřelé farníky

17:00

14:00

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok – zasvěcený svátek
sbírka na potřeby kostela
St. Poddvorov Za děvčata a hospodyňky ze Starého a Nového Poddvorova
Za Tomáše Švába, dva syny, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za děvčata a hospodyňky

Pátek

2.1.
7:30

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Za přátele a dobrodince

Sobota

3.1.
7:30
17:30

Sobota po oktávu Narození Páně
Za živé a zemřelé farníky
3. příprava biřmovanců v kostele

Neděle

4.1.
7:30

2. neděle po Narození Páně
Za Marii Opluštilovou, Metoděje a Josefu Hřibovy, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Vladimíra a Anežku Kašíkovy, Štěpána Horňáka, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Víta Konečného, syna Marka, Františka a Tomáše Švábovy, celou živou
i zemřelou rodinu – křest při mši svaté – Šimon Bohun
Svátostné požehnání

Čtvrtek

1.1.
9:00
10:30

9:00
10:30
14:00

Farní stránka neděle 28.12. 2014
Dávat radost
Obdarujte děti, chudé i všechny, kdo trpí a jsou opuštěni radostným úsměvem. Dávejte jim nejen svou péči,
ale také své srdce. Možná, že nebudeme moci dát mnoho, ale vždy budeme schopni dát radost, která prýští
ze srdce, které miluje Boha. Radost je velmi nakažlivá. Buďte proto vždy, když jdete mezi chudé plní
radosti. (bl. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
Ptá se policista řidiče, který na ulici porazil stařenku: „Proč jste na ni nezatroubil?“ „Já jsem ji nechtěl
vylekat.“
Dobrý den, paní. Děláme v této ulici průzkum vánočního cukroví. Můžete nám donést vzorky?
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.
⨳ Římskokatolická farnost Čejkovice a FS Čejkovice Vás všechny zve na KOLEDOVÁNÍ DĚTÍ
U JESLIČEK v neděli 28.12. 2014 v 15:00 hod. v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích.
⨳ Ve středu 31.12. 2014 a ve čtvrtek 1.1. 2015 budou při bohoslužbách sbírky na potřeby kostela.
⨳ V pondělí 5.1. 2015 ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v úterý 6.1. 2015 v Čejkovicích v 17:00 hod.
bude při mších svatých žehnání vody, kadidla a křídy.
⨳ V sobotu 10.1. 2015 se uskuteční zájezd na „BETLÉMY“ do Jihlavy, Třeště a Brtnice. Zapište se
prosím co nejdříve v Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku do sešitu.
Odjezd autobusu bude z obvyklých stanovišť: Starý Poddvorov 6:45 hod., Nový Poddvorov 6:50 hod.,
Čejkovice 7:00 hod.
⨳ Koledníci, nezapomeňte na „Tříkrálovou sbírku“! Tato proběhne v Čejkovicích v sobotu 3.1. 2015 po
mši svaté. Ve Starém a Novém Poddvorově proběhne v neděli 11.1. 2015 po mši svaté.
Přihlaste se co nejdříve na tel. čísle: pí. Marie Balátová 776028417, pí. Jindřiška Němečková
774362778, ZŠ Čejkovice sl. Adéla Němečková, pí Jana Vaczy (Malá) 732935922, Věra Truksová
725369119.
Žehnání koledníků na „Tříkrálovou sbírku“ bude v Čejkovicích v sobotu 3.1. 2015 po mši svaté.
Ve Starém Poddvorově bude žehnání koledníků v neděli 11.1. 2015 po mši svaté.
⨳ Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v pátek 2.1. 2015 v 15:00 hod. požehná
brněnský biskup Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům. Doprava je zajištěna. Odjezd autobusu
bude upřesněn. Přihlásit se můžete na tel. č.: Marie Balátová tel. 776028417, Jana Vaczy (Malá)
732935922, Věra Truksová 725369119.
⨳ Děkuji dětem, že vytvořily tak krásné pohlednice. Také děkuji těm, kteří si je koupili a přispěli tak
na MISIE. V Čejkovicích to byla částka 451 Kč. Ve Starém a Novém Poddvorově to byla částka
1 000 Kč.
⨳ Děkuji za instalaci vánočních stromů a Betléma, květinovou a vánoční výzdobu, úklid kostela a fary.
Chrámovému sboru, krojovaným, kteří přišli na svátek sv. Štěpána v krojích, také vám všem, kteří jste
se jakýmkoliv způsobem podíleli na vytvoření krásné Slavnosti vánočních svátků.
V Čejkovicích 27.12. 2014

P. Miloslav Čamek, farář

