Nedělní stránka

16. 2. – 23. 2. 2020

Neděle

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

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“

Pondělí

17.2.

Pondělí 6. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Úterý

18.2.

Úterý 6. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Středa

19.2.

Středa 6. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Čtvrtek

20.2.
16:00
17:00

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františka Blažka, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Pátek

21.2.
17:00
18:00

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za mládež a její vychovatele i spolupracovníky – mši svatou slouží
P. Miroslav Kulifaj
Za osoby, které zemřely při dopravních nehodách a také za ty, které nehody
přežily – mši svatou slouží P. Miloslav Čamek

Sobota

22.2.

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Za zemřelé rodiče Blahovy, celou živou i zemřelou rodinu

7:30

Neděle

23.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

7. neděle v mezidobí - sbírka „Haléř sv. Petra“
Čtení: Lv 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48;
Za Josefa a Františku Soukalovy, dva syny, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za rodiče Josefa a Marii Bílkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za rodiče Pastorkovy, živou i zemřelo rodinu
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
Twitter papeže Františka
„Začleněním, vyhledáváním a chápáním druhého člověka chráníme také sami sebe. Je proto naléhavé
opětovně zapojit lidi, kteří zůstali na okraji, podat ruku vzdáleným, podpořit odepisované, kteří nemají
peníze a prostředky, pomoci obětem nesnášenlivosti a diskriminace.“
„Být křesťanem znamená být svobodný důvěrou v Boha.“
„Dejme se nově překvapit volbou Boha, který se postavil na naši stranu. Zatímco totiž ve všech
náboženstvích člověk obětuje Bohu, v Ježíšově příchodu obětuje Bůh vlastního syna, aby zachránil
lidstvo.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kolik kamenů bylo v Élimu, kde tábořili Izraelci?
2. Jak dlouho ukrývali rodiče Mojžíše, než jej dali do ošatky a položili na vody Nilu?
3. Kolikrát celkově obešli Izraelci Jericho při jeho dobývání?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. při smrti Tabity;
2. 1. Mojžíšova, Janovo evangelium;

3. 5 kamenů;

Špetka humoru pro zasmání
„Tati, proč mi podepisuješ žákovskou knížku třemi křížky jako nějaký analfabet?“
„Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný člověk může mít takového syna, jako jsi ty!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. neděle v mezidobí.
⨳ 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“: 11. 2. – 23. 2. [ Sir 35 - 51].

⨳

Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.

⨳

V sobotu 22. 2. uklízí skupina č. 4.: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 15. 2. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

