Nedělní stránka

9. 2. – 16. 2. 2020

Neděle

9.2.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

5. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 58.7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16;
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, syna, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Křest – Antonín Malý
Svátostné požehnání

Pondělí

10.2.
17:00

Památka sv. Scholastiky, panny
St. Poddvorov Za rodinu Konečnou a Bartálovu, za všechny zemřelé i duše
v očistci

Úterý

11.2.

Panny Marie Lurdské
Za všechny nemocné a jejich ošetřovatele

7:30
Středa

12.2.
17:00

Středa 5. týdne v mezidobí
Za Vladimíra Gertnera, dvoje rodiče, sestru a švagra

Čtvrtek

13.2.
16:00
17:00

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Vladimíra Surmana, tři syny, zetě, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci

Pátek

14.2.
16:00
17:00

Pátek 5. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého Vendelína Kašíka, manželku, rodiče, sourozence,
duše v očistci a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 45. let společného života, zemřelého
syna a Boží ochranu pro živou rodinu

18:10

Sobota

15.2.
7:30
18:00

Neděle

16.2.
7:30
9:00
10:30
14:00
14:30

Sobota 5. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
Ministrantská schůzka na faře
6. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sir 15,16-21; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37;
Za Marii Herzánovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Vladimíra Hanusu, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Oldřicha Demelu, bratra Jaroslava, dvoje rodiče, tchána a celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání
Kinosál Orlovny v Čejkovicích – přednáška „Zambie – chudá a krásná očima
Katky Janečkové“

Nedělní stránka (ostatní informace)
„Všechny naše dny jsou v Božích rukách, a protože život a milosrdenství pramení z tohoto zdroje, není
ani nejmenšího důvodu znepokojovat se.“ (sv. Jan XXIII.)
Hádanky pro zbystření mysli
1. Při jaké události byl apoštol Petr obklopen plačícími vdovami?
2. Které knihy Bible začínají slovy: „Na počátku“?
3. Kolik hladkých kamenů si vzal David do své mošny, když se šel utkat s Goliášem?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Sipora;
2. z Gibeje;
3. v Rámě.
Špetka humoru pro zasmání
„Tak, rodino, kam kdo chce na dovolenou?“ ptá se otec. Hlásí se syn: „Já bych chtěl tam, kde jsem už
dlouho nebyl.“ „Tak tady máš padesátikorunu a mazej k holiči.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. neděle v mezidobí
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí 10. 2. od 9:30 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek 13. 2. od 14:00 hod.
Čejkovice
pátek 14. 2. od 9:30 hod.
⨳ V úterý 11. 2. 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 (P. Metoděj Ján Lajčák, OPraem ze
Křtin).
⨳ Katechetky srdečně zvou rodiče s dětmi na faru do kroužku „Pojďme si hrát“, 1 x za 14 dnů v sobotu.
První schůzka bude v sobotu 15. 2. od 14:00 do 15:30 hod.
⨳ V pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v Čejkovicích v 18:10 hod. je dětská mše svatá.
Zvu všechny děti, zvláště ty, které přistoupí v tomto roce k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ V pátek 21. 2. se koná v Čejkovicích „Děkanátní setkání mládeže.“ Začátek je v 18:00 hod. v kostele
mší svatou.
⨳ Od 30. 7. do 7. 8. se jede na pouť do Medžugorje. Kdo by chtěl jet, ať se co nejdříve přihlásí
u pí. Jiřiny Ševčíkové.
⨳ Ve dnech 20. - 23. 7. se uskuteční poutní zájezd do Rakouska. Cena je cca 5 700 Kč. Napište se co
nejdříve v kostele v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově vzadu na stolku do sešitu.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 10. 2. – 16. 2. [ Sir 20 - 34 ].

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 15. 2. uklízí skupina č. 3.: Ševčíková J., Balátová M., Holomková J., Bártová M.,
Zpěváková K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 8. 2. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

