Nedělní stránka
7.2 – 14 .2. 2021

Neděle

5. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

7.2.

Čtení: Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

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

Pondělí

8.2.
17:00

Úterý

9.2.
7:30

Středa

10.2.
17:00

Čtvrtek

11.2.
16:00
17:00
16:30-17:30

Pátek

12.2.
16:00
17:00

Sobota

13.2.

Za zemřelé kněze a nová duchovní povolání
St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu, duše
v očistci a za dar víry pro celou rodinu - /vysílání on-line/
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření
Pondělí 5. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Josefa a Apolonii Gulišovy, zemřelé děti, vnuky a duše v očistci
Úterý 5. týdne v mezidobí
Za nemocné, osvobození všech spoutaných na duši i na těle a za dar zdraví
Památka sv. Scholastiky, panny
Za Tomáše Martince, celou živou i zemřelou rodinu
Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Andrejku Hnidákovou, celou živou i zemřelou rodinu a děti,
které se nemohly narodit a za duše v očistci
Tichá adorace + Svaté přijímání
Pátek 5. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Vladimíra Gertnera, dvoje rodiče, sestru a dva švagry
Sobota 5. týdne v mezidobí – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platnosti – pro
rodiče s dětmi

17:00

Neděle

Za živé a zemřelé farníky
6. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

14.2.

Čtení: Lv 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45;

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

Za Ludmilu Surmanovou, manžela, dva syny, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, syna, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Oldřicha Demelu, bratra Jaroslava, dvoje rodiče a těžce nemocnou osobu
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Budu tě hledat, můj Bože, aby moje duše žila. Moje tělo žije díky mé duši a moje duše žije díky tobě.
(sv. Augustin)
Život je velmi krásný a velmi těžký – právě proto nesmí v nás být špatný.
(Josef Čapek)
Ježíš si nás vyvolil pro sebe; patříme jemu, jsme jeho vlastnictvím. Buďme si vědomi tohoto vztahu, aby
nás ani sebemenší maličkost neoddělila od této výsady, od jeho lásky.
(sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Bůh ustavičně povolává. Největší radost každého věřícího je odpovědět na toto povolání a cele se dát do
služby Bohu a bratřím.“
„Láska a služba kráčejí společně, jinak to není možné. Pán požaduje, abychom se stali odborníky v naší
úloze milovat druhé a v jednoduchosti nepatrných každodenních cest lásky a pozornosti jim ukazovali
pohlazení božské něhy.“
„Život bez bratrské nezištnosti se stává druhem chladného obchodu, ve kterém ustavičně zvažujeme, co
dáváme a co za to dostáváme zpátky. Bůh dává nezištně, a to do té míry, že pomáhá dokonce těm, kdo jsou
nevěřící. On dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré.“
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. královský číšník;
2. pečenou rybu;
3. Moábcům;
Špetka humoru pro zasmání
V partě podařených výrostků:
„Tak co, koupil ti už táta tu počítačovou hru, abys s námi mohl pařit?“
„Nekoupil. Říkal, že je to zbytečné, když máme na zahradě zbrusu nové pařeniště!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. neděle v mezidobí.
⨳ Charita ČR děkuje všem organizátorům za ochotnou pomoc při „Tříkrálové sbírce“.
Příspěvky dárců ve Starém Poddvorově činily 19 600 Kč.
Také děkuje dárcům i těm, kteří odeslali příspěvky na jejich účet.
⨳ Zapisují se mše svaté na I. pololetí 2021. Tyto si můžete zapsat v pondělí nebo v úterý od 15:00 do
18:00 hod. na tel. čísle 736 523 690 nebo v kostele v sakristii vždy po mši svaté.
Prosím o uvedení tel. čísla na vás, abyste v případě změny v konání bohoslužby mohli být informováni
⨳

V sobotu 13. 2. a v neděli 14. 2. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 13. 2. uklízí skupina č. 10: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 6. 2. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

