Nedělní stránka

20.12. – 27.12. 2015

.

Neděle

20.12.
7:30
9:00
10:30
14:00

7:30

21 prosince
St. Poddvorov Za Jiřinu Veselskou od ročníku 1940 a spolužáků

7:30

22. prosince
Za zemřelé kněze a nová duchovní povolání

7:30

23. prosince
Za mír a pokoj ve světě

Pondělí 21.12.
Úterý
Středa

4. NEDĚLE ADVENTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Mich 5,1-4a; Žid 10,5-10; Lk 1,39-45;
Za zemřelého Oldřicha Demelu od ročníku 1949 a spolužáků
St. Poddvorov Za Jaroslava Guliše, manželku, syna, zetě a celou živou i zemřelou
rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 40 let manželství s prosbou o další
pomoc a ochranu pro celou rodinu
Svátostné požehnání

22.12.

23.12.

Čtvrtek

24.12.
14:30
21:00
22:30

24. prosince – Štědrý den - sbírka na potřeby kostela
St. Poddvorov Otevírání Betléma
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Za živé a zemřelé farníky

Pátek

25.12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek – sbírka na potřeby kostela
Na poděkování Panně Marii a Pánu Ježíši za 64 let společného života
a ochranu pro celou živou rodinu
St. Poddvorov Za Mojmíra Juránka, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Tomáše Švába, dva syny, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání + Te Deum
Otevření kostela pro návštěvu Betléma

7:30
9:00
10:30
14:30
15:00-16:00
Sobota

26.12.
8:00
9:00
10:30

Neděle

27.12.
7:30
9:00
10:30
15:00

Svátek sv. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA – sbírka na potřeby kostela
Za Zdeňka Hlineckého, snachu Romanu, otce, tchána a celou živou i zemřelou
rodinu
Za mládence a hospodáře ze Starého a Nového Poddvorova
Za mládence a hospodáře
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – Obnova manželských slibů
Čtení: Sir 3,3-7; 14-17a; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52;
Za manžele Konečné, syna Jaromíra a Boží ochranu a pomoc v nemoci,
rodinu Konečnou, Kulykovu a Martincovu
St. Poddvorov Za Ludmilu Svobodovou, manžela, dcery a za duše v očistci
Za rodiny
Koledování dětí u jesliček spolu s FS Čejkovjanem

Farní stránka neděle 20.12. 2015
Maria znamením naděje
„Chovejme stále v srdci Pannu Marii, pokornou dívku z malé vesničky ztracené na periferii velkého
impéria, matku bez příbytku, která dovedla proměnit stáj v Ježíšův domov několika plenami a spoustou
něhy. Maria je znamením naděje pro lid, který trpí porodními bolestmi, pokud se nezrodí spravedlnost.
(papež František)
Špetka humoru pro zasmání:
Do čekárny v porodnici vejde sestřička se dvěma novorozeňaty v náručí a ptá se zmateného novopečeného
otce: „nevadí vám, že je jich víc?“
„Ale kdepak, sestřičko!“ řekne tatínek a svalí se jako špalek na zem. Člověče, vzmužte se a vstaňte,“
napomíná ho sestřička, podržte je a já dojdu pro další!“
_______________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. NEDĚLE ADVENTNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
Nejmenovaný dárce ze Starého Poddvorova věnoval na potřeby kostela 1 000 Kč. Děkuji za tento dar.
⨳ Svátost smíření v Čejkovicích bude ve středu 23.12. 2015 od 16:00 do 18:30 hod.
⨳ Generální zkouška sboru bude ve středu 23.12. 2015 od 19:00 hod. v kostele v Čejkovicích na kůru.
⨳ Ve čtvrtek 24.12. v pátek 25.12. a v sobotu 26.12. budou při bohoslužbách sbírky na potřeby kostela.
⨳ V neděli 27.12. při mši svaté bude obnova manželských slibů a žehnání vína.
⨳ Římskokatolická farnost Čejkovice Vás všechny zve na KOLEDOVÁNÍ DĚTÍ U JESLIČEK
spolu s FS ČEJKOVJANEM v neděli 27.12. 2015 v 15:00 hod. v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích.
⨳ Ve čtvrtek 24.12. 2015 ve 22:30 hod.v pátek 25.12. 2015 v 10:30 hod. a v neděli 3.1.2016 v 10:30 hod.
v kostele v Čejkovicích bude Česká mše vánoční Jakuba Jana RYBY.
⨳ Koledníci nezapomeňte na „Tříkrálovou sbírku“! Tato proběhne ve Starém a Novém Poddvorově
v neděli 3.1. 2016 po mši svaté. V Čejkovicích tato proběhne v sobotu 9.1. 2016 po mši svaté.
Přihlaste se co nejdříve na tel. čísle: pí. Jana Vaczy (Malá) 732935922, Věra Truksová 725369119,
pí. Marie Balátová 776028417, pí. Jindřiška Němečková 774362778, ZŠ Čejkovice sl. Adéla
Němečková.
Žehnání koledníků na „Tříkrálovou sbírku“ bude ve Starém Poddvorově v neděli 3.1. 2016 po mši
svaté. V Čejkovicích bude žehnání koledníků v sobotu 9.1. 2016 po mši svaté.
⨳ Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v sobotu 2.1. 2016 v 15:00 hod. požehná
brněnský biskup Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům. Doprava je zajištěna. Odjezd autobusu
bude upřesněn. Přihlásit se můžete na tel. čísle: Marie Balátová 776028417, Jana Vaczy (Malá)
732935922, Věra Truksová 725369119.
⨳ Děkuji za předvánoční úklid kostela a fary.

„Hledej Pána v jeslích, v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní.“
Přeji Vám sváteční radostný den zázraku narození Božího Syna a smilování Boha nad světem
a požehnané přerušení dlouhých, prací naplněných dnů, aby se duše všech probudila k přijetí
Boží lásky a pokoj vstoupil do všech domovů a Boží požehnání vstoupilo do všech dnů nového
roku Vám ze srdce přeji.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 19.12. 2015

