Nedělní stránka
21. 1 . – 28. 1. 2018

10:30
14:00

3. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20;
Za Zdeňka Vykydala, dvoje rodiče, Marii a Josefa Vozatarovy a za Boží ochranu
pro rodiny
St. Poddvorov Za rodiče Pavla a Marii Bortlíkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za zemřelého Josefa Pazderku a Boží ochranu pro celou rodinu
Svátostné požehnání

17:00

Pondělí 3. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Kašíkovu, Sasínkovu a duše v očistci

Neděle 21.1.
7:30
9:00

Pondělí 22.1.

Úterý

23.1.
7:30

Středa

24.1.
17:00

Čtvrtek 25.1.
17:00
18:00
16:30-18:00
Pátek

26.1.
17:00
18:00

Úterý 3. týdne v mezidobí
Na dobrý úmysl dárce
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Za zemřelou rodinu Galovu, Konečnou a Stávkovu
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Milana Sůkala a manželku, jejich zemřelé rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jana Martince, manželku, dceru Pavlínku, bratra a celou živou i zemřelou
rodinu
Sobota 3. týdne v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

Sobota 27.1.

Mše svatá s nedělní platností

15:30 Za živé a zemřelé členy KDU-ČSL a jejich příznivce
Neděle 28.1.
7:30
9:00
10:30
14:00

4. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Dt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28;
Za Andělu Škrobákovou, manžela, zetě, vnuka, pravnučku a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Ladislava Trávníka, dvoje rodiče, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Jaroslava Konečného, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro rodiny
dětí
Svátostné požehnání

Nedělní stránka – ostatní informace

Twitter papeže Františka
„Skromnost je ctnost, která je základní pro každého, kdo chce být jako Ježíš, který je tichý a pokorný
srdcem.“
„Bůh je do nás zamilovaný. Přitahuje nás k Sobě a něhou tím, že se mezi nás narodil jako chudý a křehký,
jako jeden z nás.“
„Rád bych, abychom vzpomněli na všechny, kteří trpí pronásledováním. Buďme jim nablízku soucitem
a našimi modlitbami.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Kde učinil Ježíš první zázrak a jaký to byl zázrak?
2. Odkud a kam vedla cesta, na níž se odehrává příběh o milosrdném Samařanovi?
3. Ve kterém městě uzdravil apoštol Pavel chromého od narození?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. tři dny; 2. Gabbatha; 3. Božím služebníkem;
Špetka humoru pro zasmání
„Hanko, jak to, že chodíš každý den pozdě do školy? „Protože vždycky, když přijdu na roh, podívám se
na značku: Škola – zvolněte rychlost.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. neděle v mezidobí
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v pátek 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.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 22.1. – 28.1. 2018 [ Mdr 10 – 15 kap.]

⨳ Kurz Obnovy v Duchu svatém se koná v pátek 26. 1. 2018 v 19:00 hod. na faře.
⨳ V sobotu 27. 1. 2018 v 15:30 hod. v Čejkovicích je mše svatá s nedělní platností.
⨳ Farnost Čejkovice pořádá poutní zájezd do Polska „Po stopách sv. Jana Pavla II.“ od pondělí
14. 5. do čtvrtku 17. 5. 2018. Navštívíme Mariánské poutní místo LICHEŇ, ČENSTOCHOVOU,
KRAKOV, WADOVICE a KALVÁRII ZEGŘIDOVSKOU. Pouť se uskuteční společně s farností
Hovorany. Tento poutní zájezd zajistí Cestovní kancelář „MIKLASTOUR“ z Prostějova. Cena zájezdu
je cca 5 000 Kč. Zapište se co nejdříve v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na
stolku, vždy po mši svaté. Bližší informace budou upřesněny. Zapsání je závazné!
⨳ V sobotu 27. 1. a v neděli 28. 1. 2018 je sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 27. 1. 2018 uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 20. 1. 2018

P. Miloslav Čamek, farář

