Nedělní stránka
27.12. – 3.1. 2016

.

Neděle

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

Pondělí 28.12.
8:00

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
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Za nenarozené a předčasně zemřelé děti

Úterý

29.12.
17:00

Pátý den v oktávu Narození Páně
Za Františka Pazderku, manželku, sourozence a živou i zemřelou rodinu
Mši svatou slouží P. Petr Balát

Středa

30.12.
17:00

Šestý den v oktávu Narození Páně
Za manžela, dvoje rodiče, bratra, dva švagry a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

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 2015 s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou farnost do roku 2016
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc
do nového roku a za živé a zemřelé farníky
Adorace v kostele

17:00
23:30
Pátek

1.1.
9:00
10:30
14:00

Sobota

2.1.
7:30

Neděle

3.1.
7:30
9:00
10:30
14:00

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek; sbírka na potřeby kostela
St. Poddvorov Za děvčata a hospodyňky ze Starého a Nového Poddvorova
Za Marii Škrobákovou, sestru, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Za děvčata a hospodyňky
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Za Petra Krupicu od ročníku 1952 a spolužáků
2. neděle po Narození Páně
Čtení: Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Jan 1,1-18;
Za Leničku Gertnerovou
St. Poddvorov Za Vladimíra a Anežku Kašíkovy, Štěpána Horňáka, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Františka Fialu, syna Františka, dceru Marii, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 27.12. 2015

Svatý rok milosrdenství,
který se před námi otevírá, je naší velkou šancí. Nebojme se prosit Boha a nebojme se očekávat zázrak
proměny našeho života. Zázrak, který z nás sejme okovy a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak,
který zasype propasti mezi mnou a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní lépe
přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv.
Nebojme se Bohu říct: Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle své vůle. A on do
našich nejistot, obav a strachu vstoupí se svou láskou a odpuštěním. Závislost na něm – na rozdíl od
jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka zotročují – vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí.
Vybízí vás proto všechny k poutím ke Svatým branám a věřím, že se Svatý rok milosrdenství může stát
velkou příležitostí a velkým darem pro každého z nás i pro celou naši diecézi.
K požehnanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce žehnám.
(biskup Vojtěch)
Špetka humoru pro zasmání
Host v nádražní restauraci se ptá číšníka: „proč jsem dostal tak malou porci masa? „Abyste nezmeškal
vlak“, pohotově odpoví číšník.
_______________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Minulou neděli byla sbírka.
⨳ 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 31.12. 2015 a v pátek 1.1. 2016 budou při bohoslužbách sbírky na potřeby kostela.
⨳ 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 Obci Čejkovice a rodině Kmentové za darování vánočních stromů, také 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.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 26.12. 2015

