Nedělní stránka
13.2. – 20.2. 2022

Neděle

6. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela

13.2.

Čtení: Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26;

7:30
9:00
10:30
14:00

Za Ludmilu Veverkovou, manžela, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, syna, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Josefa a Marii Pastorkovy a živou rodinu
Svátostné požehnání

Pondělí

14.2.
17:00

Pondělí 6. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Jana Havlíka, manželku, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Úterý

15.2.

Úterý 6. týdne v mezidobí
Za dar míru a pokoje pro národy v Evropě i za obrácení hříšníků

7:30

Středa

16.2.
17:00

Středa 6. týdne v mezidobí
Za děti a rodiče, kteří se připravují na 1. svaté přijímání

Čtvrtek

17.2.
17:00
18:00

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Martincovou, manžela, syna a celou živou i zemřelou rodinu

Pátek

Sobota

18.2.
16:30-17:30
16:00
17:00

19.2.
7:30

Neděle

Pátek 6. týdne v mezidobí - dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františka Basistu, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Sobota 6. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
7. neděle v mezidobí - sbírka Haléř sv. Petra

20.2.

Čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38;

7:30

9:00
10:30
11:30
14:00

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. let života s prosbou o další
pomoc a zdraví, zemřelého manžela, dvě sestry, dva bratry a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Marii a Pavla Bortlíkovy, zetě Jaroslava, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Františka Gallinu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
Křest: Kristýna Klára Kavická
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Naše sestry pracují také v Austrálii. Chodíme do domů chudých lidí, kde uklízíme a děláme všechny
ostatní práce, které jsou právě potřeba. Jednou jsem přišla do domu nějakého muže a zeptala se ho, zda
mohu uklidit jeho dům. Řekl: „Je mi dobře.“ A já řekla: „Bude vám ještě lépe, když mi to dovolíte
udělat.“ Dovolil mi tedy uklidit svůj dům. Při úklidu jsem našla v rohu jeho pokoje velikou lampu
plnou špíny. Zeptala jsem se ho: „Vy nerozsvěcujete tu lampu?“ Řekl: „Pro koho? Už léta ke mně
nikdo nepřišel.“ Zeptala jsem se tedy: „Rozsvítíte tu lampu, jestliže k vám přijdou sestry?“ Přitakal.
Vyčistila jsem tu lampu a sestry začaly chodit do jeho domu. Lampa vždy svítila.
Úplně jsem na něho zapomněla. Po dvou letech jsem dostala vzkaz: „Řekněte mé přítelkyni, že světlo,
které rozsvítila v mém životě, stále svítí.“ (sv. Matka Tereza)
Když pečujeme o nemocné a potřebné, dotýkáme se trpícího Těla Kristova a tento dotek nás naplní
statečností; dá nám zapomenout na odpor a přirozená hnutí. Potřebujeme pohled hluboké víry, abychom
viděli Krista v zuboženém těle a špinavých šatech, pod nimiž se ukrývá „nejkrásnější z lidských synů.“
Potřebujeme Kristovy ruce, abychom se dotýkali těchto těl zmučených bolestí a utrpením.
(sv. Matka Tereza)
Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije.
Teprve později mu odvážou šátek z očí a on, pohlédnuv na minulost, zjistí, co žil a jaký to mělo smysl.
(Milan Kundera)
Smyslem života je uchovat si otevřené srdce pro všechno, co je lidské, a to i ve zklamání, samotě,
nemoci a smrti. (Zenta Maurina Raudive)
Špetka humoru pro zasmání
Probíhá vojenské cvičení. Průzkumný oddíl se vrací z akce a jeho velitel hlásí kapitánovi:
„Neznámý terén byl prozkoumán do vzdálenosti deseti kilometrů. Ve vzdálenosti osmi kilometrů se
nachází vodní tok, v azimutu 135 je na něm železobetonový most.“
„Projedou tam motostřelci?“ „Určitě pane.“ „A co obrněná vozidla?“
„Podle odhadů ženistů most unese tak osmdesát tun, takže i tanky.“ „Výborně. Pošlete tam dva tanky
a oddíl pěchoty, ať zajistí pozici na druhém břehu.“ „To nepůjde, pane. Pěchota neprojde.“
„Jak to, že pěchota neprojde přes most, který unese osmdesát tun?“ „Je tam uvázaný velký vzteklý pes!“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 6. neděle v mezidobí.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí od 9:30 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek od 14:30 hod.
Čejkovice
pátek
od 9:30 hod.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳

Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra.

⨳

V sobotu 19. 2. uklízí skupina č. 3. Balátová M., Ševčíková J., Bártová M., Zpěváková K.

V Čejkovicích 12. 2. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

