Nedělní stránka

8. 3. – 15. 3. 2020

Neděle

10:30
14:00

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

17:00

Pondělí po 2. neděli postní – sv. Františky Římské, řeholnice
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Františky ze Starého i Nového Poddvorova

8.3.
7:30
9:00

Pondělí 9.3.

Úterý

Úterý po 2. neděli postní
Mše svatá není

10.3.

Středa 11.3.
17:00

Čtvrtek 12.3.
17:00

17:00-18:00

Pátek

13.3.
16:00
17:00
18:10

Sobota 14.3.
8:00

Neděle 15.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

Středa po 2. neděli postní
Za Václava Pecůcha, dvoje rodiče, švagra Petra a celou živou i zemřelou rodinu
Čtvrtek po 2. neděli postní
Nový Poddvorov KD Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 90. let života,
za 60. let života syna, zemřelého manžela, rodiče a Boží požehnání i ochranu
pro živou rodinu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 2. neděli postní – dětská mše svatá
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Josefa Hanáčka, Jana Němce a duše v očistci
Za Františka Pavku, zetě Josefa a živou i zemřelou rodinu
Sobota po 2. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
3. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 17,3-7; Řím 5,1-2.5-8; Jan 4,5-42;
Za Leničku Gertnerovou
St. Poddvorov Za rodiče Pryglovy, bratra Štěpána, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Josefa a Jindřišku Cvanovy, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
- Křest Bibiana Jana Bízová
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ministranti

Nedělní stránka (ostatní informace)
Ve svém utrpení nás Ježíš naučil, jak máme z lásky odpouštět a v pokoře zapomínat. Zkoumejme tedy na
začátku Kristova utrpení pečlivě svá srdce, abychom poznali, zda v něm není neodpuštěná urážka nebo
zapomenutá hořkost. (sv. Matka Tereza)
Svatost
Rozhodnutí ke svatosti stojí mnoho: odříkání, pokušení, námahu, pronásledování a všechny druhy obětí;
to vše obklopuje rozhodnutou duši. Boha můžeme milovat jen, když nás to něco stojí. (sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Víra není pouhý souhrn krásných nauk, nýbrž vztah lásky k živé osobě. Křesťanský život je milostný
příběh, kde nestačí jen správné ideje, nýbrž je zapotřebí klást na první místo Boha, jako to činí zamilovaný
s osobou, kterou miluje.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Které zvíře „proleze snadněji uchem jehly“, než vejde bohatý do Božího království?
2. Ze kterého izraelského kmene pocházel Mordokaj a Ester?
3. Jak starý byl Jákob, když přišel do Egypta?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. 86 let; 2. dvakrát;
3. křepelkami.
Špetka humoru pro zasmání
„Moje sekretářka je jako vlaštovka,“ sděluje ředitel podniku svému kamarádovi. „Tak pilná?“
„Kdepak. Pořád sedí na telefonním drátě.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. neděle postní.
⨳ 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!
⨳ V pátek 13. 3. a v sobotu 14. 3. v kostele v Čejkovicích se koná „Duchovní obnova“
s P. Markem Váchou z Prahy. V pátek po mši svaté je 1. přednáška.
Sobotní program bude upřesněn - viz. plakát. Všichni jste srdečně zváni.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 9. 3. - 15. 3. [ Job 1 - 21 ].

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 14. 3. uklízí skupina č. 7.: Stávková L., Bízová H., Galová M., Konečná R.,
Kmentová K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 7. 3. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

