Nedělní stránka
21.2. – 28.2. 2016
.

Neděle

21.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

2. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka „Haléř sv. Petra“
Čtení: Gn 15,5-12.17-18; Filip 3,17-4,1; Lk 9,28b-36;
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za padesát let společného
života a dar zdraví do dalších let
Za Vojtěcha Pecku, manželku, dvoje rodiče, zetě, celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta – modlí se muži

Pondělí

22.2.
17:00

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
St. Poddvorov Za Františku Kotáskovou, manžela, syna, rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

23.2.
7:30

Úterý po 2. neděli postní
Za zemřelého manžela a rodiče

Středa

24.2.
17:00
18:00

Středa po 2. neděli postní – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Annu Komosnou, manžela, dvoje rodiče, dceru, dva zetě, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Po mši svaté je 1. setkání rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním v kostele.
Setkání farní rady na faře

20:00
Čtvrtek

25.2.
16:30
17:30
16:30-18:00

Pátek

26.2.
16:00
17:00
18:00

Čtvrtek po 2. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludvíka Kmentu, zetě Petra, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 2. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

Za Oldřicha Konečného k nedožitým 75. narozeninám a dvoje rodiče
Biblická hodina na faře

Sobota

27.2.

Sobota po 2. neděli postní
Mše svatá není - Setkání farních spolupracovníků u Brány milosrdenství
v Žarošicích

Neděle

28.2.

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

7:30
9:00
10:30
14:00

Farní stránka neděle 21.2. 2016
Odpustky Svatého roku milosrdenství
Boží odpuštění se rozšiřuje na všechny oblasti života věřícího. Dospívá ke hříšníkovi, jemuž bylo
odpuštěno ve svátosti, osvobozuje jej ze zbývajících důsledků a dopadů hříchu a negativních stop, které za
ním zůstávají. Uzpůsobuje jej růstem v lásce přemáhat sklon k opětovnému pádu do hříchu.
Příležitost odpustků ať je spojena především:
- s vykonáním krátké poutě ke Svaté bráně
/cestu z domu, od jiného kostela – podle svých sil/
- se svátosti smíření /být v Boží milosti/
- se slavením Eucharistie /účast na mši svaté se sv. přijímáním/
- se zamyšlením na téma milosrdenství /vykonáním skutků milosrdenství/
- s vyznáním víry /modlitba Věřím v Boha, obnova křestního vyznání/
- s modlitbou za papeže, na jeho úmysly pro dobro církve a celého světa
MODLITBA ODEVZDÁNÍ SE BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás v Utěšiteli
Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.
Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země
poznat tvá milosrdenství, aby v tobě trojjediný Bože
vždy nacházeli zdroj naděje.
Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání
svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
PROGRAM setkání farních spolupracovníků u Brány milosrdenství v Žarošicích v sobotu 27. února 2016
Kostel sv. Anny:
9:00 – modlitba růžence /příležitost ke svátosti smíření/
9:30 – mše svatá
Sál Katolického domu:
11:00 – duchovní slovo na téma Božího milosrdenství
12:00 – oběd
13:15 – liturgické slovo a diskuze
Kostel sv. ANNY:
15:00 – Korunka Božího milosrdenství a svátostné požehnání
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka „Haléř sv. Petra.“
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ V pátek po mši svaté bude v Čejkovicích v kostele zkouška chrámového sboru na Velikonoce.
⨳ Návštěva nemocných bude : Starý Poddvorov pondělí 22.02. 2016 od 9:30 hod.; Nový Poddvorov
čtvrtek 25.02. 2016 od 14:30 hod.; Čejkovice pátek 26.02. 2016 od 9:30 hod.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 20.2. 2016
P. Miloslav Čamek, farář

