Nedělní stránka
19. 2. – 26. 2. 2017

9:00
10:30
14:00

7. neděle v mezidobí
Čtení : Lv 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48;
Za Františku a Josefa Soukalovy, dva syny, prarodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Marii Nedvídkovou, manžela, dvoje rodiče, dva zetě, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Františka Gallinu, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

17:00

Pondělí 7. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Petra Bařinu a celou živou i zemřelou rodinu

Neděle 19.2.
7:30
9:00

Pondělí 20.2.

Úterý

21.2.
7:30

Středa 22.2.
18:00
20:00
Čtvrtek 23.2.
16:30
17:30
16:30-18:00
Pátek

Úterý 7. týdne v mezidobí
Na dobrý úmysl
Svátek Stolce svatého apoštola Petra – dětská mše svatá
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, celou živou a zemřelou rodinu
Farní rada na faře
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ludmilu Bravencovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

16:45

Pátek 7. týdne v mezidobí
Za Klementinu Bublíkovou, manžela, celou živou a zemřelou rodinu

12:00

Sobota 7. týdne v mezidobí
Mše svatá není
Křest – Róbert Vít Mareček

24.2.

Sobota 25.2.

Neděle 26.2.
7:30
9:00
9:00
10:30
14:00

8. neděle v mezidobí – sbírka „Haléř sv. Petra“
Čtení : Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34;
Za Františku Jakubčíkovou od rovníků a spolužáků
St. Poddvorov Za Marii Bílkovou, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Anežku Knápkovou, dva manžele, sourozence, zetě, pravnučku a celou
živou rodinu
Svátostné požehnání

Farní stránka - neděle 19. 2. 2017
Výzva ke svatosti
Doby krizi a přerodů byly vždy dobami světců. Také dnešní doba je výzvou ke svatosti.

(b.V.)

Jaký svět Pán představuje? Svět stálého rozhovoru s Otcem, tedy modlitby. Svět hledání a přijímání
Otcovy vůle, tedy svět poslušnosti. Svět věrnosti přijatému poslání, tedy čistoty.
(b.V.)
Všechny kostely světa jsou jen proto, aby se každý z nás stal živým chrámem, v němž přebývá Duch
Svatý.
(b.V.)
Twitter papeže Františka
Následování Ježíše vyžaduje chůzi, nikoli „sedavou duši.“
Nebude existovat opravdový mír, dokud bude byť jen jedinému člověku upírána jedinečnost.
Náš život je dnešek, který se nebude opakovat, po kterém nebude žádné replay, dnešek, ve kterém jsme
obdrželi Boží lásku.
Moji drazí mladí lidé, zvu vás, abyste naslouchali Božímu hlasu, který zaznívá ve vašem srdci.
Hádanky pro zbystření mysli
Jak se nazývala hora, na kterou utekl prorok Eliáš, aby si zachránil život před Jezábel?
Na které stavbě nebyl slyšet zvuk žádného železného nástroje?
Jak dlouho sloužil Jákob u Lábana?
Jak v Jeruzalémě začali nazývat pole, které Jidáš koupil za peníze získané za zradu Ježíše?
Jak se jmenoval muž, v jehož domě Marie pomazala Ježíšovi nohy?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. ve 40. letech
2. Pavel
3. v Antiochiji
Špetka humoru pro zasmání
Malé Martince bylo líto, že neviděla přicházet Ježíška s dárky. Maminka na to řekla: „Ale Ježíšek nepřináší
jen dárky, přináší hlavně pokoj!“ Martinka pohotově odvětí: „Tak já chci bílý pokoj!“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 7. neděle v mezidobí. Minulou neděli byla sbírka.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. bude dětská
mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Ve středu 22. 2. 2017 v 18:00 hod. v kostele v Čejkovicích mší svatou začíná II. příprava rodičů s dětmi
na 1. svaté přijímání. Účast rodičů je povinná!
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí 20. 2. 2017 od 9:30 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek 23. 2. 2017 od 15:00 hod.
⨳ Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 20. 2. – 26. 2. 2017 /Jak 1-5 kap. + Joz 1-24 kap./
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 18. 2. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

