Nedělní stránka
6.2. – 13.2. 2022

Neděle

5. neděle v mezidobí - sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

6.2.

Čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11;

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

Za P. Jaromíra Mikuláška k nedožitým 100. letům a nová kněžská povolání
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Tomanovu a ochranu Panny Marie do
dalšího společného života
Za Oldřicha Demelu, manželku, bratra, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
Křest: Kryštof Bravenec
Svátostné požehnání

Pondělí

7.2.
17:00

Pondělí 5. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za rodinu Konečnou a Bartálovu, živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

8.2.

Úterý 5. týdne v mezidobí
Za zemřelého Josefa Střechu, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

7:30

Středa

9.2.
17:00

Čtvrtek

10.2.
17:00
18:00

Pátek

Sobota

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

12.2.
7:30
10:30

Neděle

Středa 5. týdne v mezidobí
Za zemřelou Libuši Dekařovou k 1. výročí úmrtí a duše v očistci
Památka sv. Scholastiky, panny - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Tomáše Martince, celou živou i zemřelou rodinu
Panny Marie Lurdské - dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za rodinu Šťouračovu a Lanžhotskou i duše v očistci
Sobota 5. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
Křest: Aneta Anna Malacková
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

Nedělní stránka (ostatní informace)

Nikdy nezapomenu na zkušenost, kterou jsem udělala při návštěvě jednoho domova, v němž pečovali
o staré lidi. Byli to rodiče dětí, které je sem umístily a zapomněly na ně. Viděla jsem, že ti lidé mají
všechno co potřebují. Byli obklopeni krásnými věcmi, ale všichni se dívali ke dveřím. Ani u jednoho
jsem neviděla na tváři úsměv. Obrátila jsem se na sestru s otázkou: „Čím to je, že se všichni tito lidé
dívají stále ke dveřím, a že se neusmívají, ačkoliv jim nic nechybí? Jsem zvyklá vidět úsměv na tvářích
našich chudých, dokonce s úsměvem umírají.“ Odpověděla: „Tak je to skoro pořád. Čekají a doufají, že
je přijde navštívit syn nebo dcera.“ Trpí, protože na ně zapomněli. Zde je třeba lásky.
Tento druh chudoby vstupuje i do našich vlastních domovů. I tam může být nedostatek lásky. Možná, že
máme ve vlastní rodině někoho, kdo se cítí opuštěný, kdo je nemocný, kdo má starosti – to vše mu ztěžuje
život. Máme na něho čas? Jsme ochotni ho vyslechnout? (sv. Matka Tereza)
Večer, než jdete spát, se prostě zeptejte: „Co jsem dnes udělal pro Ježíše, co jsem dnes udělal s Ježíšem?“
Podívejte se jen na své ruce. To je nejlepší zpytování svědomí. (sv. Matka Tereza)
Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně
odpovídali. (Viktor E. Frankl)
Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.

(Mark Twain)

Špetka humoru pro zasmání
Jedou dvě kamarádky v autě a jedna povídá:
„Zpomal, tady bývá policejní radar.“
Druhá zpomalí, ale za chvíli za nimi vyrazí policejní auto a zastaví je.
„Co se děje? Já jsem přece nejela rychle!“ brání se řidička.
„To máte pravdu, madam. Tu červenou jste projela jenom třicítkou.“
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⨳ 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.
⨳ První svaté přijímání dětí se bude konat v neděli 22. 5. 2022.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 12. 2. uklízí skupina č. 2.: Hlinecká H., Hlaváčová B., Kratochvílová J., Šťavíková A.,
Škrobáková L.

V Čejkovicích 5. 2. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

