Nedělní stránka
14.2. - 21.2. 2021

Neděle

6. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

14.2.

Čtení: Lv 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45;

7:30
9:00
10:30
14:30-15:30

Za Ludmilu Surmanovou, manžela, dva syny, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, syna, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Oldřicha Demelu, manželku, bratra Jaroslava a dvoje rodiče
Adorace – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Pondělí

15.2.
10:00
14:30
17:00

Pondělí 6. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelou Libuši Dekařovou
Pohřební mše svatá Za zemřelou Marii Demelovou
St. Poddvorov Za Víta Plecáka a všechny živé i zemřelé ročníku 1945
od rovníků

Úterý

16.2.

Úterý 6. týdne v mezidobí
Za obrácení hříšníků

7:30
Středa

17.2.
17:00
18:10

Čtvrtek

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

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu – udělování popelce
St. Poddvorov Za rodinu Konečnou, Bartálovu, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Za zemřelého Aloise Fojtíka a všechny zemřelé z ročníku 1940 a 1941
Čtvrtek po Popeleční středě
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za rodinu Boubínovu, Janů, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci - představení dětí k 1. svatému přijímání
Tichá adorace + Svaté přijímání

Pátek

19.2.
16:00
17:00

Pátek po Popeleční středě
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Ladislava Vladyku, manželku, dvoje rodiče a za Boží ochranu dětí a duše
v očistci

Sobota

20.2.

Sobota po Popeleční středě – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platnosti – pro
rodiče s dětmi – představení dětí k 1. svatému přijímání

17:00
Neděle

Za živé a zemřelé farníky
1. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela – udělování popelce

21.2.

Čtení: Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; Mk 1,12-15;

7:30
9:00
10:30
14:30-15:30

Za Františku Soukalovou, manžela, dva syny, živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za rodiče Marii a Josefa Bílkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Marii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Křížová cesta – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Budou-li za nás hovořit spíše činy než slova, evangelium bude mnohem více přijímáno jako skutečné Boží
slovo.
Minulost nás má poučit a budoucnost motivovat. Ale zúročit obojí je možné jen naplněním přítomného
okamžiku dobrem, láskou a milosrdenstvím.
Twitter papeže Františka
„Každý z nás křesťanů je větev jedné vinné révy, kterou je Ježíš; a všichni společně jsme povoláni nést
plody tohoto členství.“
„Naděje je smělá. Dokáže hledět za osobní pohodlí, malicherně jistoty a odškodnění, zužující náš obzor, a
může nás otevřít pro veliké ideály, které činí život krásnějším a hodnotnějším. Jděme tedy po cestách
naděje!“
„Politická velikost se projevuje tehdy, když se v těžkých chvílích jedná na základě velkých principů a myslí
se na dlouhodobé společné dobro. Země je svěřena každé generaci a ta ji musí předat generaci následující.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Kolik hřiven rozdělil Pán svým služebníkům, než se vydal na dalekou cestu?
2. Na kolik dní nechal Josef uvěznit svoje bratry, když za ním přišli do Egypta pro obilí?
3. Kolik bojovníků vybral Gedeón podle toho, že pili vodu pouze z dlaní a neklekali při tom na
kolena?
Špetka humoru pro zasmání
Baví se dva hrdí otcové:
„Náš Jiříček je na svůj věk velmi vyspělý,“ chlubí se jeden z nich, „chodí do dvojky a už nosí domů
čtyřky!“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. neděle v mezidobí.
⨳ Během postní doby bude možné se zapojit do „Postní almužny.“
⨳ Popeleční středou začíná postní doba. Je to doba obrácení a pokání. Liturgie postní doby nás vede
k vnitřní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírného odčiňování
hříchů modlitbou, postem a almužnou.
Na popeleční středu je den přísného postu. Při mši svaté se bude udělovat popelec. Prosím, dodržte
hygienická opatření! Popelec se bude udělovat také po mších svatých na 1. neděli postní 21. 2. 2021.
⨳ V kostele vzadu u prosklených dveří se prosím zapište na sobotní a nedělní bohoslužby, aby nebyl
překročen počet osob.
⨳

V sobotu 20. 2. uklízí skupina č. 1: Suchomelová A., Bílíková J., Otáhalová M., Gallinová B.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 13. 2. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

