Nedělní stránka
28.2. – 7.3. 2021

Neděle

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
14:00-15:30

Pondělí

1.3.
17:00

Úterý

2.3.
7:30

Středa

3.3.
17:00

Čtvrtek

4.3.
16:00
17:00

Pátek

5.3.
16:00
17:00

Sobota

6.3.

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
Pondělí po 2. neděli postní
St. Poddvorov Za zemřelou Ludmilu Konečkovou, celou zemřelou rodinu
a duše v očistci na které nikdo nepamatuje
Úterý po 2. neděli postní
Mše svatá není
Středa po 2. neděli postní – sv. Kunhuta, patronka kostela
Za Barboru Kejlovou, dceru, rodiče a Bohumilu Hubáčkovou, manžela a duše
v očistci
Čtvrtek po 2. neděli postní
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Hradilovu a Smělých
Pátek po 2. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Miroslava Tótha a Miroslava Kolaju
Sobota po 2. neděli postní – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platnosti – pro
rodiče s dětmi

17:00

Neděle

7.3.

Ke cti Panny Marie
3. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jan 2,13-25;

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

Za Josefa Komosného, manželku, dceru, dva zetě a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za rodinu Šťouračovu, Trávníkovu a duše v očistci
Za zemřelé manžele Blahovy, Krauzovy a celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka (ostatní informace)
Tak jako Maria přijala v andělově poselství svůj životní dar, štěstí i kříž, tak také věrná duše přijímá skrze
slovo od Boha vyvolení, poslání i zodpovědnost.
Mějme před očima vždy perspektivu věčnosti a žádná lidská bída nebude beznadějná.
Jediný, koho se máme s důvěrou ptát, jaký jsem, je Ježíš. On zná nejen náš stav nyní, ale i naši žádoucí
podobu na konci našeho životního putování. On je pravda.
Prožít plnost Ježíšovy přítomnosti v našem srdci v okamžiku jeho přijetí v Eucharistii je zážitek, po něm se
už nelze vrátit do stejného života.
Twitter papeže Františka
„Vždycky když je řeč o lásce, mluví se o svobodě. Láska bez svobody není láska. Může to být zištnost,
strach a mnoho dalšího, avšak láska je vždycky svobodná a proto vyžaduje svobodnou odpověď. Žádá naše
obrácení.“
„Nikdy nesmíme zapomínat, že milovat i toho nejbezvýznamnějšího člověka jako svého bratra, jako by na
světě nebyl nikdo jiný než on, není ztráta času.“
Hádanky na zbystření mysli
1. V jakém příbuzenském stavu byl Ježíš s Janem Křtitelem?
2. Jaký byl titul etiopské královny, jejíž komorník byl pokřtěn Filipem?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. asi 120 osob;
2. o pštrosu;
3. k palmě a cedru;
Špetka humoru pro zasmání
Právě má začít fotbalový zápas, ale hřiště je po dešti jedna velká louže.
„Můžete si vybrat tu polovinu, která se vám lépe hodí,“ říká rozhodčí kapitánovi hostujícího družstva.
„Dobrá“, odpoví kapitán mužstva, „v tom případě bychom chtěli hrát po proudu.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳

Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

⨳

V kostele vzadu u prosklených dveří se prosím zapište na sobotní a nedělní bohoslužby, aby nebyl
překročen počet osob!

⨳

V sobotu 6. 3. uklízí skupina č. 3: Ševčíková J., Balátová M., Holomková J., Bártová M.,
Zpěváková K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 27. 2. 2021

pondělí 1. 3. 16:00 - 17:00 hod.
pátek 5. 3. 16:00 - 17:00 hod.

P. Miloslav Čamek, farář

