Nedělní stránka

1. 3. – 8. 3. 2020

Neděle

14:00

1. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 2,7-9; 3,1-7; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11;
Za Anežku a Štěpána Kmentovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let a 40. let života
a za dar 50. let manželství s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a pomoc pro
celou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 40. let života, Marii a Klementa
Tiché, rodinu Bízovu, Nečasovu a celou živou i zemřelou rodinu
Křest – Zora Kateřina Bílková
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ženy

17:00
18:00

Pondělí po 1. neděli postní
St. Poddvorov Za Antonii Korábovou a rodiče
Adorace se společenstvími v kostele + Svaté přijímání

1.3.
7:30
9:00

10:30

Pondělí 2.3.

Úterý

3.3.
7:30

Středa

4.3.
17:00

Čtvrtek 5.3.
16:00
17:00
17:00-18:00
18:00
Pátek

6.3.
16:00
17:00
18:10

Sobota

7.3.
7:30

Neděle

8.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

Úterý po 1. neděli postní - Svátek sv. Kunhuty, patronky kostela – plnomocné odpustky
Za živé a zemřelé farníky
Středa po 1. neděli postní
Za Jaroslava Martince, syna Jana, celou živou i zemřelou rodinu
Čtvrtek po 1. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – adorace za děti, rodiny a kněze
Za Julii Svobodovou, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
St. Poddvorov Tichá adorace za děti, rodiče, kněze + Svaté přijímání
Setkání farní rady
Pátek po 1. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Komosného, manželku, dceru, dva zetě, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
3. setkání rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním
Sobota po 1. neděli postní
Ke cti Panny Marie
2. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9;
Za živé a zemřelé Františky
St. Poddvorov Za Josefa Prýgla, dvoje rodiče, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Františka Němečka od ročníku 1942 a spolužáků
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se muži

Nedělní stránka (ostatní informace)
Postní doba nabízí čas, kdy máme hlouběji a pravdivěji poznávat milujícího a za nás trpícího Pána a sebe
v jeho službě. Toto pokorné poznávání bolí a zahanbuje. Zároveň také osvobozuje. (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Boží slovo nelze zadržet v jeho běhu, přeje si sdílet spásu všem lidem.“
„Prosme Ducha, aby v nás obnovil povolání k odvážnému radostnému hlásání evangelia. Kéž uschopní také
nás, abychom své domovy prosytili evangeliem.“
„Ježíš byl respektován, protože nebyl rozdíl v tom, co učil a jak žil. Úctu lze získat zásadovostí
a svědectvím.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kolik bylo Abrahámovi let, když se Hagar narodil Izmael?
2. Kolikrát do týdne se postil farizeus, který se podle Ježíšova vyprávění modlil v chrámě?
3. Jak během putování Izraelců po poušti Hospodin uspokojil jejich touhu po mase?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. uzdravený v Betsaidě;
2. 850 proroků;

3. Agripa – Pavlovi;

Špetka humoru pro zasmání
Říká pán u okénka paní pokladní: „Slečno, vy jste se spletla o dvě stě padesát korun!“ „To jste měl říct
hned, teď už je pozdě.“ „Co se dá dělat, tak si je nechám.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 7. neděle v mezidobí.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov pondělí 2.3. 16:00-17:00 hod.
Čejkovice
pátek
6.3. 15:30-16:30 hod.
⨳ Na Popeleční středu vám byly rozdány schránky pokladničky (postní almužny k uložení peněz, které
svým sebezáporem ušetříte). Pokladničky jsou vhodné zvláště pro rodiny s dětmi, jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby.
Druhou neděli velikonoční (19. 4.) je možné donést schránku do kostela a odevzdat ji v sakristii.
Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.
⨳ V pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v Čejkovicích v 18:10 hod. je dětská mše svatá.
Zvu všechny děti, zvláště ty, které přistoupí v tomto roce k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ Objednané fotografie z biřmování si vyzvedněte v kostele v sakristii, vždy po mši svaté.
Vezměte si drobné peníze!
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 2. 3. - 8. 3. [ 1Sol; 2Sol ].

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 7. 3. uklízí skupina č. 6.: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 29. 2. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

