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5. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení : Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16;
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného
života, za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Jaroslava Konečného s prosbou k Panně Marii za rodiny dětí
Svátostné požehnání
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
St. Poddvorov Za Martu Loučkovou, zemřelé rovníky ročníku 1946 ze Starého
Poddvorova a Dolních Bojanovic
Úterý 5. týdne v mezidobí
Na úmysl dárce
Středa 5. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Za Františka Bartála, dvě manželky, rodiče, děti a celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za dvoje zemřelé rodiče, vnuka a nemocné v rodině s prosbou o další pomoc
a zdraví pro celou rodinu
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
Na úmysl dárce
Památka sv. Scholastiky, panny
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Vladimíra Gertnera, dvoje rodiče, sestru a švagra
Biblická hodina na faře
Panny Marie Lurdské
Za živé a zemřelé farníky
6. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení : Sir 15,16-21; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37;
Za Vladislava Válka, manželku Hedviku, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Marii Herzánovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Svátostné požehnání

Farní stránka - neděle 5. 2. 2017
Křesťanské církve – odpovědi na nejčastější námitky proti katolické církvi:
Krátké připomenutí historie: V dějinách církve došlo ke dvěma hlavním rozdělením. V roce 1054 se od
katolické církve oddělila církev pravoslavná (ortodoxní), která je v současnosti zastoupena hlavně
v Řecku, Bulharsku, Srbsku, v Rusku a na Ukrajině. Mezi katolíky s pravoslavnými nejsou zásadní
věroučné rozdíly. Pravoslavní ovšem neuznávají duchovní autoritu papeže.
V roce 1517 (letos to bude 500 let) došlo pod vlivem Martina Luthera k oddělení protestantské větve.
Tento proud se dále štěpí do dalších a dalších církví, protože zde není jednotící autorita papeže ani biskupů.
Protestantských sborů a církví jsou proto stovky. Protestanté nemají většinu svátostí, odmítají projevovat
úctu Panně Marii a svatým, neuznávají očistec a modlitbu za zemřelé. Všichni křesťané mají přesto
základy společné: věří v Nejsvětější Trojici, věří v Ježíše jako pravého Boha i člověka, přijímají Bibli
jako Boží slovo.
Některé námitky protestantských (letničních) církví proti katolíkům:
- Úcta k Panně Marii a svatým je modloslužba. Obrazy a sochy jsou ve SZ zakázány.
Odpověď: Od narození Ježíše Krista se situace změnila: Bůh se stal člověkem, už si ho můžeme
představit… Pozor: neuctíváme sochy a obrazy – ty nám pouze pomáhají vzdát úctu těm, kteří Bohu jsou
blízko.
- Modlíte se k P. Marii jako k bohyni. Odpověď: To není pravda. Pečlivě rozlišujeme Boha
(např. v litaniích: „smiluj se nad námi“) a P. Marii, která se za nás u Boha přimlouvá („oroduj za nás“).
- Zbožšťujete i lidi, například papeže. Odpověď: To také není pravda. Papež má sice duchovní
autoru („Ty jsi, Petr, skála…“) ale sám o sobě mluví jako o hříšném člověku (viz papež František).
- Při mši svaté opakujete Kristovu Oběť a v Bibli je při tom napsáno, že on přinesl jednu jedinou
oběť…“ Odpověď: Mše svatá není opakováním Ježíšovy smrti a vzkříšení, ale zpřítomněním těchto
událostí. To, co se kdysi stalo, se díky Duchu svatému stává přítomným na oltáři.
- Říkáte, že budete spaseni za své dobré skutky. Odpověď: Zde mají zčásti pravdu. Mnoho katolíků
věří, že si musí nebe „zasloužit“. Jistě naše dobré skutky jsou potřebné, ale pouze jako odpověď na to, co
pro nás vykonal Ježíš. Spaseni jsme pouze díky Kristu, jeho kříži a jeho vzkříšení.
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Olivový olej 2. 600 let 3. Fíkového listí
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Ve středu ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v Čejkovicích v 18:10 hod. bude dětská mše svatá.
Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ Ve středu 8.2. 2017 v 18:10 hod. v kostele v Čejkovicích mší svatou začíná příprava rodičů s dětmi
na 1. svaté přijímání. Účast rodičů je povinná!
⨳ Ve čtvrtek 9.2. 2017 v 17:00 hod. v malém sále KD ve Starém Poddvorově se uskuteční přednáška
paní Věry Sosnarové o prožití vězeňského pracovního tábora v Sovětském svazu.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 5. 2. – 12. 2. 2017 /Gal 1- 6 kap. + Dt 1 – 10 kap./
⨳ V sobotu 11. 2. 2017 je „Světový den nemocných.“ V tento den se koná v Žarošicích
„Pouť nemocných.“ V 17:30 hod. je růženec a v 18:00 hod je mše svatá (velmistr Josef Šedivý O.Cr.)
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 4. 2. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

