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Neděle

14.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

1. NEDĚLE POSTNÍ
Čtení: Dt 26,4-10; Řím 10,8-13; Lk 4,1-13;
Za zemřelé rodiče Pastorkovy, živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Ludmilu Veverkovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta – modlí se ženy

Pondělí

15.2.
17:00

Pondělí po 1. neděli postní
St. Poddvorov Za bohoslovce a nová duchovní povolání

Úterý

16.2.
7:30

Úterý po 1. neděli postní
Za živé a zemřelé členky Růžencového bratrstva

Středa

17.2.
17:00
18:00

Středa po 1. neděli postní – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za zemřelou Marii Martincovou, manžela a rodiče

Čtvrtek

Pátek

18.2.
16:30
17:30
16:30-18:00

Pátek po 1. neděli postní

19.2.
16:00
17:00

19:00

Sobota

20.2.
7:30

Neděle

Čtvrtek po 1. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Ladislava Kašíka, živé i zemřelé spolužáky ročníku 1954 a 1955
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

21.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

Za zemřelou Barboru Kejlovou, rodiče, Bohumilu Hubáčkovou, manžela, celou
živou a zemřelou rodinu
Děkanátní setkání mládeže v kostele a na faře
Sobota po 1. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
2. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka „Haléř sv. Petra“
Čtení: Gn 15,5-12.17-18; Filip 3,17-4,1; Lk 9,28b-36;
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za padesát let společného
života a dar zdraví do dalších let
Za Vojtěcha Pecku, manželku, dvoje rodiče, zetě, celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta – modlí se muži

Farní stránka neděle 14.2. 2016

Jsme střípky bytí a celý náš život nedokáže naplnit veškerou naši schopnost cítit a chápat.
(Paul Ambroise Valéry)
Naše city představují mohutnou sílu, jejíž význam ne vždy doceňujeme. Dnes a denně pociťujeme lásku,
soucit, zármutek, strach, hněv a řadu dalších emocí, které jsou ozvěnou okolního světa v nás. Do jisté míry
se můžeme rozhodnout, jak se svými emocemi naložíme – můžeme cítit hněv a vyjádřit jej bez způsobení
škody, můžeme cítit zármutek a přežít jej. To co v hloubi duše cítíme, nám však může pomoci lépe se
orientovat v labyrintech každodenních situací a být užitečným ukazatelem směru dalšího putování. Pokusím
se dnes uvědomovat si, co cítím. Jestliže budu své city plně prožívat, budu silněji spjat s druhými lidmi i
veškerým bytím.
Život s Ježíšem je cesta v realitě tohoto světa. Tohoto. Ne nějakého vysněného, ideálního. V takovém
žádný opravdový světec nikdy nežil, na rozdíl od těch, kteří se stávají karikaturami svatosti. Nebýt našeho
tolik kritizovaného světa a jeho nedostatků, nevyrostl by ani žádný světec. Není to naše šance?
(biskup Vojtěch)
Povolání svědčit. Byli jsme povoláni svědčit o Boží lásce, a často ani nevěříme, že to nejen možné je, ale že
je to dokonce největší šance našeho života a zdroj reálného optimismu a radosti.
(biskup Vojtěch)
Hádanky pro zbystření mysli
Kolik let byl apoštol Pavel ve vězení v Římě?
Ve kterém městě se postila i zvířata?
Jak se jmenoval vojevůdce Davidova vojska?
Špetka humoru pro zasmání
V zoologické zahradě: „Tati, umí létat tygr?“ „Jak tě to napadlo?“ To přece umějí jen ptáci.“
„Tak proč je teda v kleci?“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 1. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a 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.
⨳ Hodonínské děkantví zve farní spolupracovníky na setkání u Brány milosrdenství v Žarošicích
v sobotu 27.2. 2016. Začátek je v 9:00 hod. modlitbou růžence ve farním kostele.
⨳ V pátek po mši svaté bude v Čejkovicích v kostele zkouška chrámového sboru na Velikonoce.
⨳ Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra.“
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 13.2. 2016
P. Miloslav Čamek, farář

