Nedělní stránka
12. 3. – 19. 3. 2017

Neděle 12.3.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00
Pondělí 13.3.
17:00
17:00
18:10

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
Křest – Ella Anežka Hlinecká
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se muži
Pondělí po 2. neděli postní; Fatimský den v Čejkovicích
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
St. Poddvorov Za Františka Bartála, manželku, rodiče, sourozence, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Růženec + přednáška
Za živé a zemřelé členy Fatimského apoštolátu

Úterý

14.3.

Úterý po 2. neděli postní
Mše svatá není

Středa

15.3.

Středa po 2. neděli postní
Za zemřelé rodiče a prarodiče

17:00
Čtvrtek 16.3.
7:30
12:00-17:30
16:30-18:00
Pátek

17.3.
16:00
17:00

Sobota 18.3.
7:30
13:30
Neděle 19.3.
7:30
9:00
9:00
10:30
11:30
14:00

Čtvrtek po 2. neděli postní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní - adorace
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 2. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jaroslava Martince, dvoje rodiče, syna a duše v očistci
Sobota po 2. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
Pouť do Tasovic

3. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení : Ex 17,3-7; Řím 5,1-2.5-8; Jan 4,5-42;
Za živé a zemřelé Josefy a Josefky
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Josefy a Josefky ze Starého a Nového
Poddvorova
Zkouška dětského sboru na faře
Za Zdeňka Bezůška, celou živou i zemřelou rodinu Bezůškovu a Šťavíkovu
Křest – Martin Pantůček
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se mladí
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Být Bohu nablízku
Jestliže jsme Bohu nablízku, je řešení nejzapeklitějších situací nedaleko. Dokonce se zdá, že právě v těchto
zapeklitých situacích si Bůh libuje a skrze svaté v nich ukazuje svou slávu. (b.V.)
Jít proti proudu
Co znamená jít proti proudu? Nelhat tam, kde lidé obvykle lžou. Nekrást tam, kde se to považuje za
normální. Žít čistě tam, kde ostatní hledají smyslnost. Obětovat se tam, kde druzí hledají jen požitky.
Milovat tam, kde druzí nenávidí. Doufat tam, kde jiní zoufají. Radovat se tam, kde jiní nenacházejí důvod
k radosti. Být plní pokoje tam, kde jsou lidé vnitřně rozervaní. (J.M.)
Twitter papeže Františka
„Existuje mnoho léků, proti násilí, avšak prvním z nich je srdce, které musí přijmout názory druhého
člověka.“
„Největším ohrožením lidstva je pokušení dělit lidí na bližní a ne-bližní.“
„Jsme-li pozorní, pak nahlédneme, že v dějinách i v našem životě nejsme činné pouze my, nýbrž především
Bůh.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kteří dva přátelé při svém loučení velice plakali?
2. Který muž vyměnil vězeňský šat za královské roucho?
3. Kolik košů drobtů sebrali po nasycení 5.tisíc osob?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Ondřej; 2. Kaifáš; 3. Syn Pavlovy sestry;
Špetka humoru pro zasmání 
Nápis na tričku pyrotechnika: „Lidé, jak mě budete vidět utíkat, snažte se mě předběhnout!“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE POSTNÍ. Minulou neděli byla sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 18. 3. 2017 se uskuteční „Pekařská pouť“ v Tasovicích u Znojma. Odjezd autobusu
z obvyklých stanovišť je: Čejkovice 13:30 hod., Nový Poddvorov 13:45 hod., Starý Poddvorov
13:50 hod. Dolní Bojanovice 14:00 hod. Zapište se prosím co nejdříve v kostele vzadu na stolku do
sešitu! Upozorňuji, že zapsání je závazné!
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Setkání katechetů se koná v pondělí 20. 3. 2017 v Hodoníně. Začátek je mší svatou v 17:45 hod.
a potom pokračuje setkáním na Pastoračním centru. Přednáší P. Tomáš Koumal, vedoucí DKC.
⨳ V pátek 24. 3. 2017 proběhne v kostele ve Starém Poddvorově celonoční adorace. Srdečně zveme
farníky z celé farnosti. Prosím, napište se na služby v kostele vzadu na stolku!
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 12. 3. – 19. 3. 2017 [ Sd 13 – 21 kap. + Řím 1 – 11 kap.]
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 11. 3. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

