Nedělní stránka
4.2 . – 11. 2. 2018

Neděle

5. neděle v mezidobí – sbírka v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově na výměnu oken na faře;

4.2.

Svatoblažejské požehnání

14:00

Čtení: Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39;
Za Richarda Malého, rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Františka a Helenu Bařinovy, syna, jeho vnučku a duše
v očistci
Za Žofii a Josefa Stávkovy, Marii a Františka Kočaříkovy, celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání

17:00

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
St. Poddvorov Za Vladislava Šimka a živé i zemřelé rovníky ročníku 1945

7:30
9:00
10:30

Pondělí 5.2.

Úterý

6.2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Mše svatá není

Středa

7.2.

Středa 5. týdne v mezidobí
Za Josefa Pavku od ročníku 1940 a spolužáků

17:00
Čtvrtek 8.2.
17:00
18:00
16:30-18:00
Pátek

9.2.
17:00
18:00

Sobota 10.2.
7:30
Neděle 11.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františka Bartála, dvě manželky, zemřelé děti, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek 5. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za manžele Rublíkovy, sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci
Památka sv. Scholastiky, panny
Za živé a zemřelé farníky
6. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Lv 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45;
Za Tomáše Martince, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, 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
Svátostné požehnání

Nedělní stránka – ostatní informace
Našemu Pánu jsme zavázání za tolikeré dary. Vždyť se daleko dříve znavíme my přijímáním jeho darů,
než On tím, že je nám uděluje. (Sv. Ignác z Loyoly)
Twitter papeže Františka
„Bez lásky jsou společně život a víra k ničemu.“
„Povzbuzuji Vás všechny, abyste žili radostí svého povolání ve svědectví Evangeliu, kdekoliv jste posláni
žít a pracovat.“
„Svět kráčí díky mnoha lidem, kteří razili cesty, stavěli mosty, snili a věřili, třebaže kolem sebe slyšeli
posměšná slova.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kolikrát apoštol Pavel ztroskotal na moři?
2. Jakým dřevem byly obloženy stěny uvnitř Šalamounova chrámu?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. V Césareji Přímořské; 2. Šest nádob; 3. Pět řad;
Špetka humoru pro zasmání
„Pane vrchní, v té polévce plave moucha.“ „A co byste chtěl za třináct korun, aby vám tam plaval mistr
světa?“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. neděle v mezidobí.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 5.2. – 11.2. 2018 [ Sir 1 – 12 kap.]

⨳ Kurz Obnovy v Duchu svatém se koná v sobotu 10. 2. 2018 v 17:00 hod. na faře.
⨳ Farnost Čejkovice pořádá poutní zájezd do Polska „Po stopách sv. Jana Pavla II.“ Termín:
14. 5. - 17. 5. 2018. Odjezd autobusu z Čejkovic je v 6:00 hod. ze Starého Poddvorova v 6:10 hod.
/tento bude ještě upřesněn/. Navštívíme WADOVICE, KALVÁRII ŽEBŘIDOVSKOU, KRAKOV,
LAGIEWNIKI, ČENSTOCHOVOU a LÍCHEŇ. Cena je 4 600 Kč. Tato zahrnuje dopravu 3 x
ubytování s polopenzí, pojištění léčebných výloh, včetně storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK,
průvodce, kněz, denně mše svatá. Tento poutní zájezd zajistí Cestovní kancelář Miklas Tour Prostějov.
Bližší informace jsou ve vývěsce. Zapište se prosím co nejdříve v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově
v kostele vzadu na stolku, vždy po mši svaté. Zapsání je závazné!
⨳ V neděli 11. 2. 2018 je „Světový den nemocných.“ V tento den se koná v Žarošicích
„Pouť nemocných.“ V 17:30 hod. je modlitba růžence. V 18:00 hod. je mše svatá.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 10. 2. 2018 uklízí skupina č. 8: Konečná M., Opluštilová M., Janošková M., Bařinová A.,
Fojtíková M.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary. Také děkuji za úklid vánoční výzdoby a Betléma v kostele.
Poděkování také patří za vylíčení po zabudování nových oken na faře.

V Čejkovicích 3. 2. 2018

P. Miloslav Čamek, farář

