Nedělní stránka

13.12. – 20.12. 2015

.

Neděle

13.12.
7:30
9:00
10:30
14:00
14:30

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Čtení: Sof 3,14-18a; Filp 4,4-7; Lk 3,10-18;
Za Anežku Hlineckou, manžela, rodiče Kopřivovy, Petra Blažka, celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františka Uhroviče, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Josefa Vydařilého, děti, dvoje rodiče, bratra, švagra, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Svátostné požehnání
Setkání rodičů dětí, které přistoupí k 1. svatému přijímání na faře

Pondělí

14.12.
17:00
14:00

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
St. Poddvorov Za Jitku Jeřábkovou
Pohřební mše svatá Za Petra Krupicu

Úterý

15.12.
7:30
14:00

Úterý po 3. neděli adventní
Za zemřelou Ladislavu Hošovou a živou i zemřelou rodinu
Pohřební mše svatá Za Josefa Švába

Středa

16.12.
16:15

Středa po 3. neděli adventní – dětská mše svatá
Za Ludmilu Pavlíkovou, manžela, dva zetě a duše v očistci
Po mši svaté bude zkouška dětského sboru

Čtvrtek

17.12.

16:30-18:00

17. prosince
St. Poddvorov Za Marii, Tomáše a Rozárii Nedvídkovy, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

18.12.
7:30
20:00-23:00

18. prosince
Za zemřelého Václava Konečného od ročníku 1931 a spolužáků
Adorace v Čejkovicích – „Nikodémova noc“

7:30

Pátek

Sobota

19.12.
7:30

Neděle

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

19. prosince
Za Františku Bártovou, rodinu Bártovu, Hřibovu a Herzánovu
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

Farní stránka neděle 13.12. 2015

Máš strach? Co když je to jen nedostatek té lásky, která se nebojí nepřátel, protože je miluje? Té lásky,
která je vlastní Bohu a kterou ti chce dát, aby ses přestal bát.
(biskup Vojtěch)
Hádanky pro zbystření mysli:
Kolik bratrů měl král David?
Kolik hodin visel Ježíš na kříži, než zemřel?
Jaký strom to byl, na němž Ježíš nenašel plody a který nechal uschnout?
_______________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. NEDĚLE ADVENTNÍ. Minulou neděli byla sbírka.
⨳ Návštěva nemocných ve Starém Poddvorově bude v pondělí 14.12. 2015 od 9:30 hod.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Podvorov
Čejkovice

pátek 18.12. 2015
středa 23.12. 2015

16:00 – 18:00 hod.
16:00 – 18:30 hod.

⨳ Zkouška sboru na Vánoce je v úterý 15.12. 2015 od 18:30 hod. v kostele v Čejkovicích na kůru.
Generální zkouška bude v neděli 20.12. 2015 od 8:45 hod. v kostele v Čejkovicích na kůru.
⨳ V Žarošicích se koná v rámci Svatého roku milosrdenství otevření „SVATÉ BRÁNY“ ve středu
16.12. 2015 v 18:00 hod.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 17:00 hod.
Nový Poddvorov 17:05 hod.
Čejkovice
17:15 hod.
Zapište se prosím co nejdříve v kostele v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově do sešitu vzadu na
stolku!
⨳ Římskokatolická farnost Čejkovice Vás všechny zve na KOLEDOVÁNÍ DĚTÍ U JESLIČEK
spolu s ČEJKOVJANEM v neděli 27.12. 2015 v 15:00 hod. v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích.
⨳ Srdečně zvu chlapce a děvčata v krojích na mši svatou na Svátek sv. Štěpána a Nový rok.
⨳ Vánoční úklid kostela v Čejkovicích bude v sobotu 19.12. 2015 od 9:00 hod. Prosím mládež a také
maminky dětí, které přistoupí v příštím roce k 1. svatému přijímání, aby se úklidu zúčastnily.
Přijďte v hojném počtu!
⨳ Z důvodů zpovídání v okolních farnostech se budou konat v tomto týdnu mše svaté v 7:30 hod.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Kdo má zájem o fotografie z biřmování, může si objednat /DVD - fotografie/ v kostele v Čejkovicích
vzadu na stolku.
⨳ Děkuji ženám za napečení a nazdobení perníčků pro nemocné a děkuji také za úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 12.12. 2015

