Nedělní stránka
14.3. – 21.3. 2021

Neděle

4. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela

14.3.

Čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21;

7:30
9:00
10:30
14:00-15:30

Za zemřelého Václava Pecůcha, dvoje rodiče, švagra Petra, celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Za Josefa a Františku Pryglovy, rodiče, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90. let s prosbou o další
ochranu, zemřelého manžela a vnuka
Křížová cesta (modlí se muži) – podávání svatého přijímání + svátost smíření
(před Velikonocemi)

Pondělí

15.3.
17:00

Pondělí po 4. neděli postní
St. Poddvorov Za zemřelou Helenu Novákovou a spásu její duše

Úterý

16.3.

Úterý po 4. neděli postní
Na smír Božského srdce a obrácení hříšníků

7:30

Středa

17.3.
17:00

Středa po 4. neděli postní
Za zemřelého Josefa Chybu, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

18.3.

Čtvrtek po 4. neděli postní
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Josefy a Josefky ze Starého a Nového
Poddvorova

16:00
17:00

Pátek

19.3.
16:00
17:00

Slavnost SV. JOSEFA SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za živé a zemřelé Josefy a Josefky

Sobota

20.3.

Sobota po 4. neděli postní – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platnosti – pro
rodiče s dětmi

17:00

Neděle

21.3.

Za Augustina a Ludmilu Opluštilovy a celou živou i zemřelou rodinu
5. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jer 31,31-34; Žid 5,7-9; Jan 12,20-33;

7:30
9:00
10:30
14:00-16:00

Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu, zetě a duše v očistci
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce
Za Anežku Blažkovou, manžela, syna, tři zetě, bratra a dvoje rodiče
Křížová cesta (modlí se mládež) – podávání svatého přijímání + svátost smíření
(před Velikonocemi) - 15:00-16:00 hod. – 2 zpovědníci

Nedělní stránka [ostatní informace]

Boží milosrdenství může přesvědčivě zpřítomnit jen ten, kdo s ním má vlastní, třeba i dramatickou a
bolavou zkušenost. Ale musí mít odvahu tuto zkušenost otevřít ostatním lidem.
Nejhlubší modlitba křížové cesty se neděje tenkrát, když v kostele nebo při nějaké pobožnosti rozjímáme
nad jednotlivými zastaveními, nýbrž tehdy, když těmito zastaveními procházíme sami v bolestech
každodenního života.
Twitter papeže Františka
„Mučedníci nás učí, že bohatství, prestiž a pocta jsou pramálo důležité. Kristus je jediný pravý poklad.“
„Nebojte se svěřit do Boží náruče, cokoli, o co vás Bůh požádá, vám vrátí stonásobně.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Čí žena byla upálena spolu se svým otcem?
2. Který prorok pocházek z Tekoe?
3. Kterému králi dal Bůh vybrat jeho trest, a nabídl mu tři různé možnosti?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. oneměl;
2. v koši po provazech;
Špetka humoru pro zasmání
Přijde chlap do baru a řekne barmanovi:
„Jedno suché Martini.“ Když ho dostane, vytáhne z něj olivu a kopne ho do sebe. Pak si řekne o další, zase
vytáhne olivu a kopne ho do sebe. Takhle jich vypije patnáct a dívá se na hromádku oliv vedle sebe na
ubrousku a říká: „Barmane, je to deset deka?“ „Myslím, že ano, pane,“ odpovídá barman, „proč se ptáte?“
„Ale manželka mě poslala pro deset deka oliv.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
Minulou neděli byla sbírka. V Čejkovicích jsme přijali 10 930 Kč.
Ve Starém Poddvorově jsme přijali 3 688 Kč.
Františky ze Starého a Nového Poddvorova věnovaly na potřeby kostela 1 100 Kč.
Nejmenovaný dárce z Čejkovic věnoval na potřeby kostela 1 000 Kč.
Za vaši štědrost vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí
čtvrtek
pátek

15.3. od 9:00 hod.
18.3. od 14:00 hod.
19.3. od 9:00 hod.

⨳

V kostele vzadu u prosklených dveří se prosím zapište na sobotní a nedělní bohoslužby, aby nebyl
překročen počet osob!

⨳

V sobotu 20. 3. a v neděli 21. 3. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 20. 3. uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 13. 3. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

