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14:00

Pondělí

3. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 3,1-8a13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9;
Za zemřelou Anežku Stříteckou od ročníku 1928
St. Poddvorov Za Marii Bílkovou, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Marii Herzánovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Křížová cesta – modlí se mladí
Pondělí po 3. neděli postní
Mše svatá není

29.2.

Úterý

1.3.
17:00

Úterý po 3. neděli postní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova mši svatou slouží P. Libor Salčák

Středa

2.3.
17:00

Středa po 3. neděli postní
St. Poddvorov Za Marii a Petra Blahovy, zemřelé rodiče a sourozence, živou
i zemřelou rodinu

Čtvrtek

3.3.
17:00

Svátek sv. Kunhuty, patronky kostela
Za Rudolfa Wuschera, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Pátek

4.3.
16:00
17:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

Sobota

Pátek po 3. neděli postní
Za rodiče Kornfeilovy, syna, snachu a živou rodinu – mši svatou slouží P. Rucki
Za Oldřicha Konečného k nedožitým 75. narozeninám a dvoje rodiče – mši svatou
slouží P. Miloslav Čamek
Po mši svaté je ½ hod. společná adorace
Celosvětová akce Svatého otce Františka – celonoční adorace

Sobota po 3. neděli postní
Zakončení adorace
Za Klementinu Rublíkovou, manžela a dvoje rodiče – mši svatou slouží P. Rucki
Za živé a zemřelé farníky – mši svatou slouží P. Miloslav Čamek
15:00 Korunka k Božímu milosrdenství + přednáška

5.3.

7:30
8:00

Neděle

6.3.
7:30
9:00
10:30
13:30
14:30

4. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na „Světové setkání mládeže v Krakowě“
Čtení: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32;
Za zemřelého Bernarda Škrobáka, manželku Boženu, Josefa Mráku a syna Pavla
St. Poddvorov Za Jiřinu Veselskou a živé i zemřelé spolupracovníky
Za Jaroslava Demelu, bratra Oldřicha, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta – modlíme se s P. Ruckim
Přednáška MUDr. Marie Svatošové – „ Hospické hnutí“

Farní stránka neděle 28.2. 2016

Bohatství zkušenosti
Každá zkušenost nás obohatí o tolik, kolik jsme do ní vložili. Jinými slovy, bohatství našeho života závisí na
našem nasazení. Kdo se snaží málo, dostane malou odměnu; kdo se snaží ze všech sil, bude odměněn. Náš
život se splétá s životem jiných lidí a jeho krása odpovídá tomu, kolik krásy jsme si věnovali navzájem.
Pokud do vztahu vnášíme jen kritiku a beznaděj, nalezneme v něm spíše zoufalství než radost. Vztah je jako
ovocný strom – bez péče živoří.
S křížem našeho Pána
„Jestliže kráčíme bez kříže, jestliže budujeme cokoli bez kříže, jestliže vyznáváme Krista bez kříže, nejsme už
Pánovými učedníky.“ „Chci, abychom, měli všichni odvahu kráčet v Pánově přítomnosti, s křížem našeho Pána;
odvahu budovat církev pomocí krve Páně a za svou jedinou slávu považovat Krista ukřižovaného.“

(papež František)
Hádanky na zbystření mysli
Jak se jmenovali dva kazatelé, kteří zpívali ve vězení?
Jak se jmenoval patriarcha, který byl ve stáří postižen slepotou?
Který z Ježíšových učedníků byl původně výběrčím daní?
Špetka humoru pro zasmání
Žehla mne vaše včela!“ rozčiluje se soused na včelaře. „Která? Ukažte. Hned jí vyhubuju!“
Povídají si dva králíci: Hele, vidíš támhle toho starého králíka? Ten je už jednou nohou na smetaně.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov úterý 16:30 – 17:00 hod.
Starý Poddvorov středa 16:00 – 17:00 hod.
Čejkovice
pátek 15:30 – 17:00 hod.
⨳ V pátek 4.3. 2016 v Čejkovicích v kostele bude po mši svaté ½ hod. společná adorace. Po ní bude
pokračovat CELONOČNÍ ADORACE - podle přání Svatého otce Františka (dle rozpisu). Tato bude
ukončena v sobotu 5.3. 2016 v 7:30 hod.
Napište se prosím v kostele vzadu na stolku do sešitu na služby.
⨳ V Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky na květiny
do kterých můžete přispět na velikonoční výzdobu kostela.
⨳ Příští neděli bude sbírka na „Světové setkání mládeže v Krakowě“
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 27.2. 2016
P. Miloslav Čamek, farář

