Nedělní stránka
11.2 . – 18. 2. 2018

14:00

6. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Lv 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45;
Za Tomáše Martince, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Štěpána Strýčka, dvě manželky, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Marii Herzánovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Svátostné požehnání

17:00

Pondělí 6. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za vyslyšení prosby

Neděle 11.2.
7:30
9:00
10:30

Pondělí 12.2.

Úterý

7:30

Úterý 6. týdne v mezidobí
Za Vladimíra Surmana, dvoje rodiče, tři syny, zetě a celou živou i zemřelou rodinu

17:00
18:10

POPELEČNÍ STŘEDA – udělování popelce /den přísného postu
St. Poddvorov Za Vladimíra Hanusu, kněze Václava, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Ludmilu Veverkovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

13.2.

Středa 14.2.

Čtvrtek 15.2.
17:00
18:00
16:30-18:00
Pátek

16.2.
17:00
18:00

Sobota 17.2.
7:30
Neděle 18.2.
7:30
9:00
10:30
14:00

Čtvrtek po Popeleční středě – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na úmysl dárce
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po Popeleční středě – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Antonína Opluštila, manželku Marii, syna Antonína, zetě Antonína,
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota po Popeleční středě
Za živé a zemřelé farníky
1. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; Mk 1,12-15;
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu a celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Drahomíra Kůrku, dvoje rodiče, spolužáky a kamarády
ročníku 1938
Za Oldřicha Demelu, bratra Jaroslava, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Křest při mši svaté - František Eliáš
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ženy

Nedělní stránka – ostatní informace

⨳ Dnes je 6. neděle v mezidobí. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 12.2. – 18.2. 2018 [ Sir 13 – 31 kap.]

⨳ Kurz Obnovy v Duchu svatém se koná v neděli 18. 2. 2018 v 17:00 hod. v kostele.
⨳ Farnost Čejkovice pořádá poutní zájezd do Polska „Po stopách sv. Jana Pavla II.“ Termín:
14. 5. - 17. 5. 2018. Odjezd autobusu z Čejkovic je v 6:00 hod. ze Starého Poddvorova v 6:10 hod.
/tento bude ještě upřesněn/. Navštívíme WADOVICE, KALVÁRII ŽEBŘIDOVSKOU, KRAKOV,
LAGIEWNIKI, ČENSTOCHOVOU a LÍCHEŇ. Cena je 4 600 Kč. Tato zahrnuje dopravu 3 x
ubytování s polopenzí, pojištění léčebných výloh, včetně storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK,
průvodce, kněz, denně mše svatá. Tento poutní zájezd zajistí Cestovní kancelář Miklas Tour Prostějov.
Bližší informace jsou ve vývěsce. Zapište se prosím co nejdříve v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově
v kostele vzadu na stolku, vždy po mši svaté. Zapsání je závazné!
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek od 9:30 hod.
⨳ 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.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově a v pátek v Čejkovicích v 18:00 hod. dětskou mší svatou
začíná 1. příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ V pátek 16. 2. 2018 při dětské mši svaté proběhne vyhodnocení sešitků s nálepkami. Kdo sešitek
ještě neodevzdal, může ho přinést do náboženství v tomto týdnu.
⨳ V neděli 18. 2. 2018 při hrubé mši svaté, krátce před jejím začátkem bude zahájení postní hry pro
děti s názvem „Pomůžeme Pavlíkovi svými dobrými skutky?“
⨳ Setkání mládeže Podluží pro mládež z břeclavského a hodonínského děkanátu v Moravské Nové Vsi
se koná v sobotu 24. 2. 2018 v 9:00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba. Pokračování je v místní
Sokolovně. Téma setkání: Vztahy a sexualita. Host dne: o. Jenda Balík. Karimatku a tenisky do
tělocvičny vezměte s sebou. Občerstvení i oběd je zajištěn. Registrační poplatek: 50 Kč.
Doporučený věk je 14-18 let. Přihlásit se můžete do neděle 18. 2. 2018 v Čejkovicích i ve
Starém Poddvorově v sakristii.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 17. 2. 2018 uklízí skupina č. 9: Gertnerová M., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 10 2. 2018

P. Miloslav Čamek, farář

