Nedělní stránka
6.3. – 13.3. 2022

Neděle

1. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na střechu kostela v Čejkovicích

6.3.

Čtení: Dt 26,4-10; Řím 10,8-13; Lk 4,1-13;

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

Za Marii Gertnerovou, manžela, vnučku, rodiče Škrobákovy, Knápkovy
a Gertnerovy
St. Poddvorov Za Františku a Josefa Pryglovy, rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 80. let s prosbou o další pomoc
a zdraví, zemřelou manželku a syna
Křížová cesta – modlí se ženy

Pondělí

7.3.
17:00

Pondělí po 1. neděli postní
St. Poddvorov Za Apolonii a Josefa Gulišovy, jejich zemřelé děti a vnuky

Úterý

8.3.

Úterý po 1. neděli postní
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc, ochranu Panny Marie
a Dominika Savia při narození dítěte

7:30

Středa po 1. neděli postní
Za živé a zemřelé Františky – mši svatou slouží P. Jiří Janoušek

Středa

9.3.
17:00

Čtvrtek

10.3.
17:00
18:00

Čtvrtek po 1. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa Cvana, dvoje rodiče, sourozence, Marii a Josefa Válkovy a živou
i zemřelou rodinu

11.3.
16:30-17:30
16:00
17:00

Pátek po 1. neděli postní
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Františky ze Starého a Nového Poddvorova

Pátek

Sobota

12.3.
7:30
11:00

Neděle

13.3.

Sobota po 1. neděli postní
Na úmysl dárce
Křest: Vanessa Renata Košuličová
2. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28b-36;

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

Za Václava Pecůcha, dvoje rodiče, švagra Petra a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za rodinu Boubínovu, Vlčkovu a duše v očistci
Za Marii Herzánovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Křížová cesta – modlí se mládež a chasa

Nedělní stránka (ostatní informace)
Svatá Terezie vysvětlila odevzdanost velmi krásně, když řekla: „Jsem jako malý míček v Ježíšových
rukou. Hraje si se mnou. Odhodí mě někam do kouta. A pak chce jako malé dítě vědět, co je uvnitř.
Rozpáře ho tedy a jednotlivé kousky zahodí.“ Takový by měl být bratr, sestra; takovým míčkem
v Ježíšových rukou, který mu říká: „Jsem tvůj, můžeš si se mnou dělat co chceš, kdy chceš a jak dlouho
chceš.“
(sv. Matka Tereza)
Člověk žije, když v něco věří, ne když o něčem mluví a diskutuje.

(Thomas Carlyle)

Twitter papeže Františka
„Všichni se máme stát šiřiteli kultury míru, která podporuje udržitelný rozvoj, toleranci a solidaritu.
Děkuji těm, kteří pracují v přesvědčení, že můžeme žít v harmonii a pokoji, vědomi si potřeby bratrštějšího
světa, protože všichni jsme Boží tvorové: bratři a sestry.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Jak se jmenoval nejmladší Josefův bratr, který se narodil, až byl Josef pryč?
2. Když byl Mojžíš dospělý, promluvil k němu Bůh, kde to bylo?
3. Co jedly izraelské rodiny před odchodem z Egypta?
Špetka humoru pro zasmání
„Tak na co jste si dnes, děti hrály?“ ptá se babička vnoučat.
„Na bělochy a černochy…“ „Černoši se museli začernit?“ „Ne, stačilo, že běloši se umyli.“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 1. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ V neděli 6. 3. v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích ve 14:00 hod. začíná
duchovní obnova – „Písmo jako posila našeho života“ (vede P. Václav Ventura).
⨳ Postní duchovní obnova pro spolupracovníky ve farnosti se koná v sobotu 12. 3. v Hodoníně.
V 8:00 hod. mše svatá, v 9:15 hod. přednáška na Pastoračním centru, druhá přednáška v 10:45 hod.
(vede P. Pavel Kopeček).
⨳ Na Květnou neděli 10. 4. proběhne ve Starém Poddvorově po dvouleté odmlce „Velikonoční
jarmark pro misie“. Kdo má zájem přispět svým výrobkem s velikonoční tématikou, může se
obrátit na pí. Kuchyňkovou nebo pí. Kuchařovou. Vaše výrobky budou prodány za dobrovolný
příspěvek (kupující přispěje finanční částkou jakou si sám zvolí), proto nebude nikým stanovena cena.
Tak je doporučováno Papežským misijním dílem, kterou celou akci zajišťuje. Koupí těchto výrobků
přispíváme na misijní projekty ve světě a provází je požehnání papeže.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 12. 3. uklízí skupina č. 6.: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

V Čejkovicích 5.3. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

