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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 na Orlovně – „ Hospické hnutí“

Pondělí

7.3.
17:00

Pondělí po 4. neděli postní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Františky ze Starého a Nového Poddvorova

Úterý

8.3.

Úterý po 4. neděli postní
Za rodiny, děti, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

7:30

Středa po 4. neděli postní – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za živé a zemřelé Františky
Po mši svaté je 2. setkání rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním v kostele

Středa

9.3.
16:30
18:00

Čtvrtek

10.3.
16:30
17:30

Čtvrtek po 4. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Pátek

11.3.
16:00
17:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

18:00
Sobota

12.3.
7:30

Neděle

13.3.
7:30
9:00
10:30
14:30

Pátek po 4. neděli postní
Za Josefa Kmentu, syna, dvoje rodiče, Ludmilu Kmentovou a ochranu PannyMarie
pro celou živou rodinu a duše v očistci
Biblická hodina na faře
Sobota po 4. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
5. NEDĚLE POSTNÍ - VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Čtení: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jan 8,1-11;
Za Anežku Knápkovou, dva manžele rodiče, sourozence, zetě, pravnučku
a živou rodinu
St. Poddvorov Za Toničku Korábovou
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života s prosbou o pomoc
a zemřelého manžela
Křížová cesta – modlí se děti /sraz dětí je ve 14:00 hod. v kostele/

Farní stránka neděle 6.3. 2016

Těžké situace
Sami sebe přesvědčujeme, v jak těžké situaci a nepřízni doby žijeme. Svědkové víry takto neuvažovali.
Jejich nepochybnou zkušeností je, že řešení jakékoliv životní situace je nám vždy vzdálené, jak jsme my
vzdálení od Boha.
(biskup Vojtěch)
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.
Twitter papeže Františka
Nemůžeme být křesťany „na částečný úvazek“! Snažme se žít svou víru v každé chvíli, každý den!

Hádanky na zbystření mysli
▪ Kdo rozhodl, že rozdá polovinu svého majetku?
▪ Kdo střežil šaty těch, kteří kamenovali Štěpána?
▪ Který vojevůdce byl zabit ve spánku?
Špetka humoru pro zasmání
☺„Pavlíku, nesmíš tak často chodit k sousedům, brzy by ses jim omrzel.“ „Ani ne, mami. Zrovna dnes mi
říkali: Tys nám tu ještě chyběl.“
☺Ve zverimexu: „je to dobrý hlídací pes?“ ptá se pán. „Ovšem! V noci ho stačí vzbudit a hned začne
štěkat.
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka na „Světové setkání mládeže v Krakowě.“
Za vaše dary vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať.
⨳ 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.
⨳ Letos na Květnou neděli 20. března opět připravujeme další ročník „Velikonočního jarmarku“ pro
misie. Je zvykem něco upéct, nebo vytvořit jednoduchou dekoraci na Velikonoce. Obracíme se na vás
s prosbou, abyste toto dílo podpořili svým dílem i koupí výrobků. Výrobky i pečivo můžete přinášet
v sobotu 19. března ke Kuchyňkům nebo ke Kuchařům do 17:00 hod.
Mockrát děkujeme za podporu. Vašim přispěním pomáháte všem, kdo mají ve světě nedostatek a nouzi.
⨳ V Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky na květiny
do kterých můžete přispět na velikonoční výzdobu kostela.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 5.3. 2016
P. Miloslav Čamek, farář

