Nedělní stránka
22.2. – 1.3. 2015

Neděle

22.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

1. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka „Haléř sv. Petra“ Čtení: Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; Mk 1,12-15
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

Pondělí

23.2.
14:30

Pondělí po 1. neděli postní
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelého Františka Basistu

Úterý

24.2.
7:30

Úterý po 1. neděli postní
Za Zdeňka Novotného a zemřelé z ročníku 1952 od rovníků a spolužáků

Středa

25.2.
17:00

Středa po 1. neděli postní
Za Annu Komosnou, manžela, dceru, zetě, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Čtvrtek

26.2.
16:30
17:30
16:30-18:00

Čtvrtek po 1. neděli postní
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Rudolfa Veselského, rodiče a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + svaté přijímání

Pátek

27.2.
16:00
17:00
18:00

Pátek po 1. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Vladimíra Gertnera, dvoje rodiče, sestru a švagra
Biblická hodina na faře

Sobota

28.2.
7:30
14:00

Sobota po 1. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
Křest – Adéla Moravčíková

Neděle

1.3.
7:30
9:00
10:30

14:00

2. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela Čtení: Gn 22,1-2.9a 10-13.15-18;
Řím 8,31b-34; Mk 9,2-10
Za Josefa Pazderku od ročníku 1949 a spolužáků
St. Poddvorov Za Františka Filípka, manželku, Petra a Annu Zoubkovy, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Vladimíra Stávka, rodiče Stávkovy a Střítecké, bratra, rodinu Pustějovskou
a Šinderovu
V. skupina biřmovanců – přímluvy
Duchovní obnova pro manžele na faře

Farní stránka neděle 22.2. 2015
Hlásat radost
Nastal čas začít s odvahou hlásat „radostné poselství“, že Bůh je štěstí – ne utrpení, strádání, kříž – bude
mít poslední slovo. Že utrpení slouží pouze k tomu, aby odstranilo z cesty překážky radosti, rozšířilo duši,
aby mohla pojmout štěstí v nejvyšší možné víře. Že radost přicházející od Boha vítězí, i když jsme ještě na
dně uprostřed nejrůznějších zkoušek.
(P. Raniero Cantalamessa)
Duch modlitba a usebranosti
Zdokonalujme v této postní době svého ducha modlitby a usebranosti. Osvoboďme svou duši ode všeho, co
není Ježíš. Zdá-li se vám modlitba obtížná, proste znovu a znovu: „Ježíši přijď do mého srdce, modli se ve
mně a se mnou, abych se mohl od tebe naučit, jak se modlit.“ Budete-li se modlit více, budete se modlit
lépe. Zapoj do modlitby všechny své smysly.
(bl. Matka Tereza)
10 rada papeže Františka pro dobrý život
Žijeme v době mnoha válek. Zdá se nám, že v Africe se vedou pouze boje mezi místními kmeny, ale zde
jde o něco víc. Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze klidem. Mír
však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždy aktivní.
Twitter papeže Františka
Chováme-li se jako Boží děti, cítíme-li, že on nás miluje, náš život bude nový, bude plný pokoje a radosti.
Špetka humoru pro zasmání
„Jean, prší před hlavním vchodem?“ „Ano, Pane.“ „Tak půjdeme vedlejším.“
„Babičko, proč odlétají čápi na jih?“ „Kvůli žábám.“ „A kdy odlétají žáby?“
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 1. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka „Haléř sv. Petra.“
Nejmenovaný dárce ze Starého Poddvorova věnoval na potřeby kostela 2 000 Kč. Děkuji za tento dar.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí 23.2. 2015 od 9:00 hod.
Čejkovice
čtvrtek 26.2. 2015 od 9:30 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek 26.2. 2015 od 15:30 hod.
⨳ V pondělí 23.2. 2015 se v Čejkovicích na faře neúřaduje.
⨳ Duchovní obnova pro manžele se bude konat v neděli 1.3. 2015 od 14:00 hod. na faře. Povedou ji
manželé Svobodovi z Brna.
⨳ Příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním je ve středu 4.3. 2015 po mši svaté.
⨳ Postní Duchovní obnova se bude konat v sobotu 7.3. 2015 v Čejkovicích v kostele. Mše svatá je
v 9:00 hod. Po mši svaté bude 1. přednáška. 2. přednáška je ve 14:30 hod.
⨳ Složení ekonomické rady farnosti: P. Miloslav Čamek, pí. Marie Pecůchová, p. Zdeněk Svoboda,
p. Karel Lamač a pí. Františka Bílková.
⨳ V pátek 27.2. 2015 v Čejkovicích v kostele se po mši svaté koná zkouška „Chrámového sboru“.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 21.2. 2015

P. Miloslav Čamek, farář

