Nedělní stránka
21.2. – 28.2. 2021

Neděle

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
14:00

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 Herzánovou, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Křížová cesta – podávání svatého přijímání + svátost smíření + udělování popelce

Pondělí

22.2.
17:00

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
St. Poddvorov Za Rudolfa Veselského, rodiče, švagrovou a duše v očistci

Úterý

23.2.

Úterý po 1. neděli postní
Za Josefa Poštulku a celou rodinu

7:30

Středa

17:00

Středa po 1. neděli postní
Pohřební mše svatá Za zemřelou Františku Hnidákovou – Pohřeb se bude konat
v rodinném kruhu
Za zemřelého Ivana Šardického, rodiče a sourozence

16:00
17:00

Čtvrtek po 1. neděli postní
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova

24.2.
14:30

Čtvrtek

25.2.

Pátek

26.2.
16:00
17:00

Pátek po 1. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Karla Gorného, rodinu a duše v očistci

Sobota

27.2.

Sobota po 1. neděli postní – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platnosti – pro
rodiče s dětmi

17:00

Neděle

Za Klementýnu Rublíkovou, manžela, švagrovou, dvoje rodiče a duše v očistci
2. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela

28.2.

Čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Řím 8,31b-34; Mk 9,2-10;

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

Za Jaroslava Holomka, vnuka, zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
St. Poddvorov Za Cyrila Brablce, dva bratry, rodiče a duše v očistci
Za Marii a Josefa Pastorkovy a živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Trpělivost je jedna z nejobdivuhodnějších forem statečnosti. Jsou totiž věci, s nimiž anebo za něž lze
bojovat. A i když není každý boj vítězný, přece může přinést úlevu alespoň tím, že člověk něco zkusí.
Ježíšovo lidství je cestou, jak s námi Bůh může sdílet ovoce zmrtvýchvstání. Nemělo by být i cestou, jak
my s ním budeme sdílet bolest kříže?:
Svědomí je spolupracovník, nikoliv konkurent či záškodník.
Má-li do našeho nitra vstoupit s užitkem Boží slovo, je zapotřebí, aby se nitro nejprve očistilo tichem.
Twitter papeže Františka
„Boží slovo nás utěšuje a povzbuzuje, zároveň volá k obrácení, je pro nás výzvou, osvobozuje nás od
otroctví našeho sobectví. Neboť Jeho slovo má moc změnit naše životy a vyvést nás z temnoty do světla.“
„Zatímco jeden člověk pomůže druhému tím, že mu opatří něco k jídlu, politik vytvoří pro druhého
pracovní místo, čímž prokazuje vznešenou formu lásky, která zušlechťuje jeho politickou činnost.“
„Neignorujme Boží slovo! Je to milostný dopis, který nám napsal ten, kdo nás zná nejlépe. Při čtení znovu
slyšíme hlas, vidíme jeho tvář a přijímáme jeho Ducha.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Kolik bylo těch, co o letnicích očekávali vylití Ducha Svatého?
2. O kterém ptáku je napsáno, že neobdržel rozum?
3. Ke kterým dvěma stromům je v 92. žalmu přirovnán spravedlivý člověk?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. 8. hřiven;
2. na 3 dny;
3. 300 mužů;
Špetka humoru pro zasmání
Potkali se dva lékaři na hřbitově a jeden povídá: „Taky děláš inventuru?“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 1. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ V kostele vzadu u prosklených dveří se prosím zapište na sobotní a nedělní bohoslužby, aby nebyl
překročen počet osob!
⨳

V sobotu 27. 2. uklízí skupina č. 2: Škrobáková L., Martincová M., Hlaváčová B.,
Kratochvílová J., Šťavíková A.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 20. 2. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

