Nedělní stránka
18. 2 . – 25. 2. 2018

10:30
14:00

1. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; Mk 1,12-15;
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu a celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Drahomíra Kůrku, dvoje rodiče, spolužáky a kamarády
ročníku 1938
Za Oldřicha Demelu, bratra Jaroslava, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ženy

17:00

Pondělí po 1. neděli postní
St. Poddvorov Za Františka Bortlíka, jeho rodiče a duše v očistci

Neděle 18.2.
7:30
9:00

Pondělí 19.2.

Úterý

20.2.
7:30

Středa 21.2.
17:00

Čtvrtek 22.2.
17:00
18:00
16:30-18:00
Pátek

Úterý po 1. neděli postní
Za zemřelé kněze a nová duchovní povolání
Středa po 1. neděli postní
Za Josefa Komosného, manželku, dvoje rodiče, dceru, dva zetě, celou živou
a zemřelou rodinu
Svátek Stolce svatého apoštola Petra – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Vojtěcha Brhela a Františka Filípka od rovníků
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:00
18:00

Pátek po 1. neděli postní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Vladimíra Gertnera, dvoje rodiče, sestru a švagra

7:30
11:00

Sobota po 1. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
Křest – Tadeáš Pazderka

23.2.

Sobota 24.2.

Neděle 25.2.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

2. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka „Haléř sv. Petra“
Čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Řím 8,31b-34; Mk 9,2-10;
Za Annu Pazderkovou, manžela, syna, dceru, vnučku Miladku, celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Marii Bílkovou, manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Křest – Helena Pryglová
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se muži

Nedělní stránka – ostatní informace

Pane, očekávám tě
Pane, je ráno. Klečím před svatostánkem a ve tvé přítomnosti roste má touha slavit mši svatou a přijmout tě
jako pokrm a nápoj, aby se z mého a tvého života stal jediný. Ne můj, ale tvůj. Když přebýváš ve mně,
stává se moje vůle tvou. A čas, který mi dáváš, se stává modlitbou, časem rozhovoru s tebou a o tobě.
Toužím po tom, abys v mém těle a mysli žil svůj život. Toužím spolu s tvým učedníkem říci: Už nežiji já,
ale ve mně žije Kristus! Jsi mou jedinou nadějí, bratrem, milujícím otcem. Pomoz mi, abych tě nikdy
nepřestala hledat. Pane, nauč mě milovat tvou nezištnou láskou. Otvírej mi dveře k tajemství své velikosti.
A dej, ať nikdy nepřeslechnu zvuk tvého zaklepání u dveří mého srdce. Očekávám tě. Těším se na tebe.
(b.V.)
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 1. neděle postní. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 19. 2. – 25. 2. 2018 [ Sir 32 – 45 kap.]

⨳ Kurz Obnovy v Duchu svatém se koná v sobotu 24. 2. 2018 v 18:00 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!
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí 19. 2. 2018 od 9:30 hod.
Nový Poddvorov středa 21. 2. 2018 od 15:00 hod.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v pátek v Čejkovicích v 18:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Děti ze Starého a Nového Poddvorova přinesou sešitky s nálepkami do 2. postní neděle – 25. 2. 2018.
Vyhodnocení bude ve čtvrtek 1. 3. 2018 při dětské mši svaté.
⨳ Schránku (pokladničky) postní almužny k uložení peněz, které svým sebezáporem ušetříte, vám byly
rozdány na Popeleční středu. Tyto jsou zvláště vhodné pro rodiny s dětmi, jako jeden ze způsobů
společného prožívání postní doby. Druhou neděli velikonoční (8. 4.) je možné donést schránku do
kostela a odevzdat ji v sakristii. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.
⨳ Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra.“
⨳ V sobotu 24. 2. 2018 uklízí skupina č. 10.: Hnidáková H., Drábková J., Pecůchová M., Martincová F.,
Bezůšková M.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 17. 2. 2018

P. Miloslav Čamek, farář

