Nedělní stránka
5. 3. – 12. 3. 2017

Neděle

5.3.
7:30
9:00
9:00
10:30
14:00
15:00

Pondělí 6.3.
16:45
18:00
Úterý

Středa

1. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení : Gn 2,7-9; 3,1-7; 5,12-19; Mt 4,1-11;
Za Bedřišku a Fabiána Opluštilovy, syna, snachu a těžce nemocného vnuka a duše
v očistci
St. Poddvorov Za Jana Šupu, manželku, sestru, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Josefa Opluštila k nedožitým 80. narozeninám, bratra a dvoje rodiče
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ženy
Přednáška v Orlovně P. Marka Orko Váchy – na téma „Ochrana životního
prostředí“
Pondělí po 1. neděli postní
St. Poddvorov Za Karla Havlíka a živé i zemřelé rovníky ročníku 1958
Za Boží požehnání a ochranu při „Farních exerciciích“

18:00

Úterý po 1. neděli postní
Za zemřelou Barboru Kejlovou, rodiče, Bohumilu Hubáčkovou, manžela
a duše v očistci

18:00

Středa po 1. neděli postní – dětská mše svatá
Za Josefa Komosného, manželku, dvoje rodiče, dceru, dva zetě, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

7.3.

8.3.

Čtvrtek 9.3.
12:00-17:30
17:30
18:00

Čtvrtek po 1. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Františky ze Starého a Nového Poddvorova
Za živé a zemřelé Františky

Pátek

Pátek po 1. neděli postní
Za Marii Opluštilovou, Viktorka Basistu, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci

10.3.
18:00

Sobota 11.3.
7:30
Neděle 12.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

Sobota po 1. neděli postní
Za Josefa a Ludmilu Latýnovy, zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
2. NEDĚLE POSTNÍ
Čtení : Gn 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9;
Za Josefa a Marii Macháčkovy, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Josefa Prýgla, dvoje rodiče, bratra, sestru, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Kmentu, zemřelého syna, dvoje rodiče, Ludmilu Kmentovou
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a duše v očistci
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se muži

Farní stránka - neděle 5. 3. 2017

Modlit se Znamená žít v jistotě, že Bůh je mým Pánem a vládcem a že počítá s mou pomocí a
proměňováním světa v Božím království. (b.V.)
Poznání Krista
Co je nejdůležitější pro poznání Krista? Z naší strany modlitba a přijímání svátostí. Denní modlitbou jej
objevujeme stále intenzivněji, svátosti nám v tomto objevování pomáhají. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Životní svízele tu vždy jsou a budou, není třeba se jich bát, nýbrž obstát ve víře, síle a odvaze.“
„Zlo je nakažlivé, ale stejně tak dobro. Nechme se nakazit dobrotou a budeme šiřiteli dobra.“
„Nechejme se pohnout Duchem Svatým k odvážnému hledání nových cest k hlásání evangelia.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Jak se jmenoval učedník, který upozornil Ježíše na chlapce s pěti chleby a dvěma rybami?
2. Který velekněz nevědomky předpověděl, že Ježíš zemře za celý národ?
3. Kdo Pavla varoval před spiknutím Židů v Jeruzalémě?“
Špetka humoru pro zasmání 
Na venkovskou faru přijde tulák a spustí: „Jsme věřící, prosím o almužnu.“ „Tak alespoň udělej kříž, když
jsi věřící,“ vybídne ho farář. Ve jménu Otce i Ducha Svatého.“ „A kde máš Syna?“ „Tam na dvoře si
prohlíží slípky.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 1. NEDĚLE POSTNÍ. Minulou neděli byla sbírka „Haléř sv. Petra.“
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. bude dětská
mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Schránku pokladničky (postní almužny k uložení peněz, které svým sebezáporem ušetříte), si můžete
vyzvednout v kostele vzadu na stolku na 1. neděli postní. Zvláště je vhodné pro rodiny s dětmi, jako
jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. Druhou neděli velikonoční (23. 4.) je možné
donést schránku do kostela a odevzdat ji v sakristii. Peníze použije církev prostřednictvím Charity
na pomoc lidem v nouzi.
⨳ V neděli 5. 3. 2017 v Čejkovicích v Orlovně v 15:00 hod. se koná přednáška P. Marka Orko Váchy na
téma „Ochrana životního prostředí.“ Na toto setkání jste srdečně zváni.
⨳ V pondělí 6. 3. 2017 od 17:00 hod. v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích začínají „Farní exercicie“
s P. Jiřím Šindelářem (redemtoristou z Vídně) do pátku 10. 3. 2017. Srdečně zveme manžele, rodiče,
děti, mladé lidi a ostatní farníky k prožití této jedinečné akce, která má prohloubit vztah k Ježíši s živou
vírou v Boha. V příloze Farní stránky je podrobný program.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 6. 3. – 12. 3. 2017 [ Mat 30-28 kap. + Sd 1 – Sd 12 kap. ]
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 4. 3. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

