Nedělní stránka
7. 4. – 14. 4. 2019

Neděle

7.4.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00
17:30

5. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jan 8,1-11;
Za Petra Konečného, dvoje rodiče, bratra Františka, švagra Václava a Boží
ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Jana Šupu, manželku, sestru, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Karla a Ludmilu Kornfeilovy, rodiče a živou rodinu – přímluvy 5. skupina
biřmovanců
Křty
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se společně věřící
St. Poddvorov Křížová cesta (po vesnici) – začátek na Čekačce u obrázku

Pondělí

8.4.
18:00

Pondělí po 5. neděli postní
St. Poddvorov Za Václava a Boženu Hajdovy, manžele Halškovy a jejich rodiče,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

9.4.

Úterý po 5. neděli postní
Za dobrodince a fundátory farnosti

7:30
Středa

10.4.
18:00

Čtvrtek

11.4.
7:00
7:30
17:30-18:30

Pátek

12.4.
7:00
7:30
20:00

Sobota

13.4.
7:30
9:00

Neděle

14.4.
7:30
9:00
10:30
14:00

Středa po 5. neděli postní
Za Annu Pazderkovou, manžela, syna, dceru, snachu, zetě a vnučku
Čtvrtek po 5. neděli postní
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Jaroslava Guliše k nedožitým 100. rokům, manželku, syna,
dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 5. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Julii Svobodovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu
Křížová cesta po vesnici se skauty a biřmovanci
Sobota po 5. neděli postní
Za zemřelého manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Setkání mládeže s otcem biskupem – Brno - Petrov
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56;
Za Anastázii Drábkovou, manžela, tři syny, dceru, dva zetě a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Bedřicha a Annu Horňákovy, dvoje zemřelé rodiče, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Tomáše Švába, otce, rodiče Svobodovy, celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ministranti

Nedělní stránka /ostatní informace/
Svátost smíření
Nejprve vyznání, po něm požádej o duchovní radu, je-li třeba. Skutečnost vlastních hříchů je na prvním
místě. Pro většinu z nás existuje nebezpečí, že bychom mohli zapomenout na to, že jsme hříšníci a že
musíme jít ke svátosti smíření jako hříšníci. Musíme chtít, aby vzácná krev smyla naše hříchy. Musíme jít
k Bohu, abychom mu řekli, že litujeme všeho, čím jsme ho urazili. (sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
„Co mají společného hlava a padák? Mají-li být k užitku, musí se včas otevřít.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. neděle postní.
⨳ Návštěva nemocných před Velikonocemi: Čejkovice
Starý Poddvorov
Nový Poddvorov

pondělí od 9:30 hod.
úterý
od 9:30 hod.
úterý
od 14:30 hod.

⨳ Svatá zpověď před Velikonocemi bude ve Starém Poddvorově v pátek 12. 4. od 16:30-18:00 hod.
⨳ Na Květnou neděli se koná obřad svěcení ratolestí.
⨳ Pašije na Květnou neděli čtou muži podle sv. Lukáše.
⨳ Na Květnou neděli 14. 4. 2019 od 10:00 - 12:00 hod. se ve Starém Poddvorově opět uskuteční
VELIKONOČNÍ JARMARK PRO MISIE. Jedná se o dobročinný prodej.
Na tuto akci srdečně zveme celou farnost i okolí. Dle svých možností se prosím zapojte do příprav
výrobků vhodných k prodeji i do koupě těchto věcí. Svým přispěním pomáháte nejpotřebnějším ve
světě, k jejichž pomoci nás vybízí i Svatý otec, který toto dílo podporuje.
Koláčky, zákusky, velikonoční dekorace či jiné výrobky vhodné k symbolickému prodeji můžete
nosit ve Starém Poddvorově v sobotu 13. 4. k pí. Kuchařové nebo k pí. Kuchyňkové do 16:00 hod.
a farníci z Čejkovic také v sobotu 13. 4. k pí. Balátové nebo k pí. Svobodové do 16:00 hod.
Za pomoc při organizaci předem děkuje Misijní Klubko.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 8. 4.– 14. 4. [ Lk 1 – 18 kap.]

⨳ V Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky, do kterých můžete
přispět na velikonoční výzdobu.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

Velikonoční úklid kostela v Čejkovicích je v sobotu 13. 4. 2019 od 9:00 hod. Prosím maminky
dětí, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání, aby se úklidu zúčastnily.
Rovněž uklízí skupina č. 9: Gertnerová M., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

⨳

Farníci děkují za realizaci „makety kostela sv. Kunhuty“ v Čejkovicích k výročí 750. let od jeho
založení žákům 9. třídy, jejím spolupracovníkům a rodičům za jejich podporu.
Autoři makety jsou: Jakub Kratochvíl, Ondřej Skalička, Matěj Martinec, Adam Prčík,
Natálie Košutová a Matěj Skalička.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 6. 4. 2019

P. Miloslav Čamek, farář

