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14:00

4. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení : 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jan 9,1-41;
Za Marii Konečnou, manžela, dva vnuky, sourozence a celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Za Miroslava a Boženu Majzlíkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Apolonii Pavkovou, manžela, dvě dcery, syna, zetě, vnučku a celou živou
i zemřelou rodinu
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se děti

18:00

Pondělí po 4. neděli postní
St. Poddvorov Na úmysl dárce
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Úterý po 4. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
Středa po 4. neděli postní – dětská mše svatá
Za Petra Hanusu, dvě manželky, dva syny, zetě, vnuka a celou živou i zemřelou
rodinu
Čtvrtek po 4. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – adorace
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní,
za přímluvu sv. Jana Pavla II. s prosbou o dar zdraví a živé víry pro celou
rodinu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 4. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Petra Hanáčka, dvoje rodiče a všechny rodiny, děti, za vnoučata i pravnoučata
a duše v očistci
Křížová cesta po vesnici společně se skauty ke kapličce pod Novosády se svícemi
a loučemi (začátek je u kostela)
Sobota po 4. neděli postní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného života s prosbou
o dar zdraví celé rodině a za rodiče, prarodiče, bratra, švagra a kmotry
5. NEDĚLE POSTNÍ – v Čejkovicích je mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení fary
Čtení : Ez 37,12-14; Řím 8,8-11; Jan 11,1-45;
Za Anežku Herzánovou, manžela, sestru Ludmilu a rodinu Herzánovu, Hřibovu
a Bártovu
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 93. let
života, s prosbou o další Boží ochranu, pomoc o dar zdraví a živé víry pro
celou rodinu a za nedožitých 100. let manžela
Zkouška dětského sboru na faře
Za rodiče Kaplanovy, rodiče Kornfeilovy a celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ministranti
St. Poddvorov Křížová cesta po vesnici – z Čekačky

Farní stránka - neděle 26. 3. 2017

Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1.
930 let;
2. Z Kyrény;
3. Ze zlata;
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Ve středu 29. 3. 2017 v 18:00 hod. v kostele v Čejkovicích mší svatou začíná V. příprava rodičů
a dětí před 1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ Na Květnou neděli 9. 4. 2017 se ve Starém Poddvorově opět uskuteční VELIKONOČNÍ JARMARK
PRO MISIE. 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 pomocí 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 8. 4. 2017 k pí. Kuchyňkové nebo k pí. Kuchařové do 16:00 hod.
a farníci z Čejkovic také v sobotu 8. 4. 2017 k pí. Marii Balátové nebo k pí. Ludmile Svobodové do
16:00 hod. Za pomoc při organizaci předem děkuje Misijní Klubko.
⨳ V tomto roce se začne realizovat výměna oken a zateplení fary, která je památkově chráněna. Teď
probíhá výběrové řízení na zhotovitele této zakázky. Po skončení tohoto řízení vás budeme informovat
o vybrané firmě a rozpočtu na tuto akci. Přestože máme přislíbenou dotaci, také jsme obdrželi dotace
Obcí z Čejkovic a Starého Poddvorova, budeme muset doplatit nemalou část peněz.
Z tohoto důvodu již teď započneme každý měsíc mimořádnou sbírku na tuto akci, aby mohlo být toto
dílo do stanoveného termínu realizováno.
Také se obracíme s velkou prosbou na podnikatele z Čejkovic, Starého a Nového Poddvorova, také na
ty, kteří podnikají ve vinařství a ostatních oborech o finanční pomoc. V případě poskytnutí vašeho
příspěvku je možné tuto částku si odečíst ze základu daně. Pro tyto účely bude vydáno potvrzení
Římskokatolické farnosti Čejkovice. Tato památková budova se musí stále udržovat, aby sloužila životu
dalším generacím a také mohla dotvářet pěkný vzhled středu obce.
Již předem vám všem děkujeme za vaše dary.
⨳ Od tohoto týdne je změna v konání bohoslužeb. Tyto se budou konat v 18:00 hod.
⨳ V sobotu 1. 4. 2017 se koná duchovní obnova pro katechety a akolyty v Hodoníně na Pastoračním
centru v 9:30 hod. s P. Pavlem Kafkou.
⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení fary.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 27. 3. – 2. 4. 2017 [ 1S 1- 22 kap. ]
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 25. 3. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

