Nedělní stránka
20.2. – 27.2. 2022

Neděle

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

Pondělí

21.2.
17:00

Pondělí 7. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za rodiče Pavla a Alžbětu Plecákovy, Františku a Karla Lamačovy,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

22.2.

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Za zemřelého biskupa Karla Skoupého k 50. výročí úmrtí

7:30
Středa

23.2.
17:00

18:00
Čtvrtek

Pátek

Sobota

24.2.
17:00
18:00

Čtvrtek 7. týdne v mezidobí - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jaroslava Konečného, rodiče, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
pro rodiny dětí

25.2.
16:30-17:30
16:00
17:00

Pátek 7. týdne v mezidobí - dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Rudolfa Veselského, dvoje rodiče a duše v očistci – po mši
svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

26.2.
7:30

Neděle

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života s prosbou o další pomoc
a zdraví, zemřelého Vladislava Vladyku, manželku, dvoje rodiče a Boží ochranu
pro celou rodinu
Příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

Sobota 7. týdne v mezidobí
Za Josefu Balátovou, manžela, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
8. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela

27.2.

Čtení: Sir 27,5-8; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45;

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

Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za rodiče Marii a Josefa Bílkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu a za dar
víry pro celou rodinu
Křty: Matyáš Pavka; Veronika Šťavíková;
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Jednoho dne k nám přišel v Kalkatě muž s lékařským předpisem a řekl: „Mé jediné dítě umírá a tento lék
je možné dostat pouze v cizině.“ A právě ve chvíli, když jsme ještě mluvili, přišel jiný muž s košíkem léků.
V koši úplně nahoře byl právě ten lék.
Kdyby byl býval uvnitř, nebyla bych ho viděla. Kdyby byl přišel dříve nebo později, nebyla bych si ho
všimla. Ale právě v tento okamžik měl Bůh – mezi všemi miliony dětí na světě – zájem o toto malé dítě
ze špinavého předměstí Kalkaty a poslal toto množství léků, aby ho zachránil. Chválím Boží něžnost
a lásku, protože každé dítě, ať v chudé nebo bohaté rodině, je Božím dítětem, stvořené Stvořitelem všech
věcí.
(sv. Matka Tereza)
Musíme se vyhýbat pýše. Pýcha všechno ničí. Proto řekl Ježíš svým učedníkům, aby byli tiší a pokorní.
Neřekl, že kontemplace je veliká věc, ale velikou věcí je být k sobě navzájem tiší, dobří a pokorní.
Chápete-li to, chápete své povolání. Ježíšův život je klíčem k tichosti a pokoře.
(sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Pán je Pánem zázraků v překvapeních: vstupuje na loď našeho života, když mu nemáme co nabídnout.
Vstupuje do našich prázdnot a naplňuje je svou přítomností; využívá naši chudobu k hlásání své hojnosti.
Bůh nechce výletní loď, stačí mu chatrná loďka, pokud ho přijmeme.“
„Není všechno snadné, každý z nás má svá omezení, své chyby a hříchy - my všichni. Boží milosrdenství
je větší a pokud se navzájem přijímáme jak bratři a sestry, on nám odpouští a pomáhá nám pokračovat na
cestě.“
Žít bez víry neznamená žít, ale živořit.
(Pier G. Frassati)
Špetka humoru pro zasmání
Musíš papat polívčičku, Petruško,“ domlouvá dcerce maminka. „Víš, co bude z děvčat, která nejedí?“
„Vím maminko,“ odvětí holčička. „Manekýnky!“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 7. neděle v mezidobí.
⨳ 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.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 26. 2. uklízí skupina č. 4.: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

V Čejkovicích 19. 2. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

