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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
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Pondělí po 5. neděli postní - Fatimský den pro všechny farníky
St. Poddvorov Růženec
St. Poddvorov Za živé a zemřelé členy Fatimského apoštolátu
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Úterý po 5. neděli postní
Za Marii Čamkovou, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
Středa po 5. neděli postní – dětská mše svatá
Za Františka Kmentu, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Čtvrtek po 5. neděli postní
St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – adorace
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 5. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františku Gallinovou, manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta po vesnici společně se skauty ke kapličce pod Novosády se svícemi
a loučemi (začátek je u kostela)
Sobota po 5. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ NEDĚLE) – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66;
Za Marii a Jana Kornfeilovy, zemřelou řádavou sestru Lucii a Gonzágu i celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Jana a Veroniku Havlíkovy, rodiče, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Tomáše Švába, celou živou i zemřelou rodinu
Křest – Stanislav Sova
Křížová cesta + Svátostné požehnání
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Postní návrhy pro celou rodinu
Postím se očima
Budu se dívat méně na televizi, video, filmy, magazíny, komiksy, abych více viděl sebe, abych s větší
pozorností sledoval každodenní maličkosti, abych s větším úžasem odhaloval Boží stopy ve světě.
Postím se ušima
Budu méně poslouchat rádio, kazety, desky a cédéčka, abych měl více klidu zaposlouchat se do sebe, abych
lépe poslouchal to, co říkají druzí, abych s otevřeným srdcem naslouchal Božímu slovu.
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ Ve středu v Čejkovicích 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 5. 4. 2016 v 18:00 hod. v kostele v Čejkovicích mší svatou začíná VI. příprava rodičů
a dětí před 1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pátek
7.4. 2017 16:30 – 18:00 hod.
středa 12.4. 2017 16:00 – 18:00 hod.

⨳ 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 sobotu 8. 4. 2017 se koná setkání mládeže s biskupem v katedrále v Brně na Petrově. Začátek je
v 8:45 hod.
⨳ Na Květnou neděli se koná obřad svěcení ratolestí.
⨳ Pašije na Květnou neděli čtou muži podle sv. Matouše.
⨳ Velikonoční úklid kostela v Čejkovicích je v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 hod. Prosím také maminky dětí,
které letos přistoupí k 1. svatému přijímání, aby se úklidu zúčastnily. Přijďte v hojném počtu!
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 3. 4. – 9. 4. 2017 [ 1S 23 - 31 kap. + Kol 1- 4 kap. ]
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 1. 4. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

