Nedělní stránka
15.2. – 22.2. 2015

Neděle

15.2.
7:30
9:00
10:30
15:00
18:00

6.neděle v mezidobí
Za Marii Šťavíkovou, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františka Šindara, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Ludmilu Veverkovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
III. skupina biřmovanců - přímluvy
Křest při mši svaté – Taťána Blaško
Farní rada
Modlitba rodičů za své děti v kostele

Pondělí

16.2.
17:00

Pondělí 6. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Pavla Jurkoviče, rodiče, bratra a celou živou i zemřelou rodinu

Úterý

17.2.
7:30

Úterý 6. týdne v mezidobí
Za Františka Gallinu, manželku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

Středa

18.2.

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
Plnomocné odpustky – Čejkovice
Plnomocné odpustky – Starý Poddvorov
St. Poddvorov Na úmysl dárce
Za rodinu Bařinovu, Malou, Jůdlovu a Filipovičovu

17:00
18:15
Čtvrtek

19.2.
16:30
17:30
16:30-18:00

Čtvrtek po Popeleční středě – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za děti a rodiče, které přistoupí k 1. svatému přijímání
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + svaté přijímání

Pátek

20.2.
16:00
17:00
18:00

Pátek po Popeleční středě
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii Janoškovou, dva zetě, vnučku a duše v očistci
Biblická hodina na faře

Sobota

21.2.
7:30
17:30

Sobota po Popeleční středě
Za živé a zemřelé farníky
6. příprava biřmovanců v kostele – P. Pavel Pacner – modlitba a půst

Neděle

22.2.
7:30

1. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka „Haléř sv. Petra“
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Marii Bílkovou, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Za Ludmilu Cvanovou, manžela, syna, celou živou i zemřelou rodinu
IV. skupina biřmovanců – přímluvy
Křížová cesta

9:00
10:30
14:00

Farní stránka neděle 15.2. 2015

Modlitba o masopustu
Dobrý Bože, masopust sice nepatří mezi svátky církevního roku, a přece se oslavoval pouze tam, kde se
pak lidé také vědomě postili. Než tedy vstoupíme do postní doby, můžeme se bezstarostně radovat.
Neumíme se smát na povel. Masopust nás vybízí, abychom se dostali do kontaktu s radostí a veselím, jež
spočívají na dně naší duše.
Daruj nám radostnou oslavu, při které se budeme moci od srdce zasmát a ve smíchu zapomeneme na
všechno co nás tíží v běžném životě.
Tvůj Syn Ježíš Kristus slíbil nám, kteří býváme často smutní, že se budeme smát. Smíchem překonáváme
to, co se nás snaží stahovat ke dnu. Cítíme se jím povzneseni nade vše, co se nad námi snaží získat moc.
Dovol nám zasmát se dnes smíchem osvobozených.
Uděl nám zkušenost, že problémy, které si v sobě nosíme, nad námi dnes nemají moc, ale že se svým
veselím podílíme na vykoupení, na překonání všeho temného prostřednictvím tvého Syna Ježíše Krista.
(Anselm Grün)
Špetka humoru pro zasmání
„Když jsem kupoval tohohle psa, řekli mi, že poslouchá na slovo. Ale neřekli, na které.“
„Tatínku, tatínku,“ cloumá syn spícím otcem, „vzbuď se! Já ti měl připomenout, že si chceš vzít na noc
prášky na spaní!“
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. neděle v mezidobí.
⨳ Popeleční středou začíná postní doba. Je to doba obrácení a pokání. Liturgie postní doby nás vede
k vnitřní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírného odčiňování
hříchů modlitbou, postem a almužnou.
Na popeleční středu je den přísného postu. Při mši svaté se bude udělovat popelec.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. je dětská mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty,
které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ V pátek 20.2. 2015 v 18:00 hod. v Čejkovicích v kostele je zkouška „Chrámového sboru.“
⨳ V sobotu 21.2. 2015 v Hodoníně na faře od 9:00 hod. je 2. setkání spolupracovníků ve farnosti.
⨳ Schránku (pokladničky) postní almužny k uložení peněz, které svým sebezáporem ušetříte, si může
vyzvednout v kostele vzadu na stolku na 1. neděli postní. Zvláště je vhodná pro rodiny s dětmi, jako
jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. Druhou neděli velikonoční (12.4.) je možné
donést schránku do kostela a odevzdat ji v sakristii. Peníze použije církev prostřednictvím Charity
na pomoc lidem v nouzi.
⨳ Duchovní obnova pro manžele se bude konat v neděli 1.3. 2015 od 14:00 hod. na faře. Povedou ji
manželé Svobodovi z Brna.
⨳ Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra.“
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 14.2. 2015

P. Miloslav Čamek, farář

