Nedělní stránka
13.3. – 20.3. 2022

Neděle

2. NEDĚLE POSTNÍ – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA - sbírka na potřeby

13.3.

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

Pondělí

14.3.
17:00

Pondělí po 2. neděli postní
St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, zetě,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

15.3.

Úterý po 2. neděli postní
Za zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

7:30

Středa

16.3.
17:00

Středa po 2. neděli postní
Za Stanislava Surmana, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek

17.3.
17:00
18:00

Čtvrtek po 2. neděli postní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Ludmilu a Miroslava Martincovy, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu – po
mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

18.3.
16:30-17:30
16:00
17:00

Pátek po 2. neděli postní – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františka Blažka, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci – po mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

Pátek

Sobota

19.3.
7:30

Neděle

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - doporučený svátek
Za Josefy a Josefky
3. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela

20.3.

Čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9;

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

Za Josefa a Marii Konečné, dvoje rodiče, dva vnuky a celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Josefy a Josefky ze Starého a Nového
Poddvorova
Za Leničku Gertnerovou
Křížová cesta – modlí se muži

Nedělní stránka (ostatní informace)

Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají
nebo překvapují.
(Vladimír Neff)
Twitter papeže Františka
„Boží milost je nabízena všem a mnozí, kteří jsou nejmenší na této zemi, budou první v nebi.“
„Je naše víra vírou, která vytváří naději a radost, nebo – zajímalo by mě – je stále zatížena strachem. Je
stále vírou ve strachu? Jakou Boží tvář hlásáme v církvi? Spasitele, který osvobozuje a uzdravuje, nebo
Boha strachu, který drtí pod tíhou viny?“
Hádanky na zbystření mysli
1. Na čem bylo Desatero napsáno?
2. Kdo se stal Mojžíšovým nástupcem?
3. Soudce Gedeon, hledal znamení, že ho opravdu posílá Hospodin. Jaké znamení dostal od
Hospodina?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Benjamin;
2. V hořícím keři;
3. Beránka a nekvašený chléb;
Špetka humoru pro zasmání
V restauraci: „Nešlo by prosím vás to kuře dopéct?“ „Ono se vám to zdá nedopečené?“
„No nevím, ale zobe mi z talíře brambory!“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 2. NEDĚLE POSTNÍ – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA.
⨳ 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.
⨳ 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 úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 19. 3. uklízí skupina č. 7.: Rajchmanová A., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

V Čejkovicích 12. 3. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

