Nedělní stránka

23. 2. – 1. 3. 2020

Neděle

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

Pondělí

24.2.
17:00

Úterý

25.2.
7:30

Středa

26.2.
17:00
18:10

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 zemřelou rodinu
Svátostné požehnání
Pondělí 7. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Rudolfa Veselského, dvoje rodiče a duše v očistci
Mši svatou slouží P. Štěpán Trčka, novokněz a po mši svaté uděluje novokněžské
požehnání
Úterý 7. týdne v mezidobí
Za zemřelé kněze a nová duchovní povolání
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu – udělování popelce
St. Poddvorov Za Josefa a Apolonii Gulišovy, jejich zemřelé děti a vnuky
Za zemřelého Rostislava Fojtíka a zemřelé spolužáky od ročníku 1944 a spolužáků

Čtvrtek

27.2.
16:00
17:00
19:30

Čtvrtek po Popeleční středě
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Klementinu Rublíkovou, manžela, sourozence a dvoje rodiče
Setkání ekonomické rady

Pátek

28.2.
16:00
17:00
18:10

Pátek po Popeleční středě – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za nenarozené děti a jejich rodiče
Za Františku Jakubčíkovou, manžela, dvoje rodiče a za dar víry pro rodiny dětí
II. příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

Sobota

29.2.

Sobota po Popeleční středě
Za živé a zemřelé farníky

7:30
Neděle

1.3.
7:30
9:00

10:30

14:00

1. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 2,7-9; 3,1-7; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11;
Za Anežku a Štěpána Kmentovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let a 40. let života
a za dar 50. let manželství s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a pomoc pro
celou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 40. let života, Marii a Klementa
Tiché, rodinu Bízovu, Nečasovu a celou živou i zemřelou rodinu
Křest – Zora Kateřina Bílková
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ženy

Nedělní stránka (ostatní informace)
Twitter papeže Františka
„Boží syn, obětovaný z lásky, nesl hříchy, trpěl za ně, odčinil je. Všechny vzal je na sebe a nám je odňal,
abychom konečně byli svobodní a neotročili zlu. Ano, jsme dosud nehodnými hříšníky, avšak nikoli otroky,
nýbrž Božími dětmi!“
„Ptejme se na začátku nového roku: „Umím se na lidi dívat srdcem? Mám na srdci lidi, se kterými žiji?
Anebo jim ubližuji řečmi?“
Jedině, budeme-li mít život na srdci, dokážeme si jej hledět a překonávat lhostejnost, která na nás doléhá.“
„Každý, kdo má víru, cítí velkou potřebu Boha. Ve své vlastní maličkosti se odevzdáváme a plně v něj
důvěřujeme.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kdo řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí.“
2. Kolik vlastních proroků měla Jezábel?
3. Kdo a komu řekl: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem?“
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. dvanáct pramenů;
2. tři měsíce;
3. třináctkrát;
Špetka humoru pro zasmání
Pasažér v taxíku si všiml, že řidič má na jmenovce napsáno Václav Havel. „Koukám, že se jmenujete
Václav Havel.“ „Jo, tak se jmenuju.“ „To je docela známé jméno.“ „No ani se nedivím. Taky tu už jezdím
čtyřicet let.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 7. neděle v mezidobí. Konala se sbírka „Haléř sv. Petra“.
⨳ Popeleční středou začíná postní doba. Je to doba obrácení a pokání. Liturgie postní doby nás vede
k vnitřní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírného odčiňování
hříchů modlitbou, postem a almužnou.
Na popeleční středu je den přísného postu. Při mši svaté se bude udělovat popelec.
⨳ MILÉ DĚTI! V hodinách náboženství v týdnu od 24. 2. do 28. 2. a v neděli 1. 3. před hrubou mší
svatou se seznámíme s postní a velikonoční hrou. Těšte se na velkou radost dobrodružné cesty
s Pánem Ježíšem až k jeho zmrtvýchvstání, ale také na odměny za účast pro všechny z vás.
A nejen to, překvapení na závěr – losování tomboly!
⨳ 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.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 24. 2. – 1. 3. [ Kaz ].

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 29. 2. uklízí skupina č. 5.: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 22. 2. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

