Nedělní stránka
4.3 . – 11. 3. 2018

Neděle

4.3.

7:30
9:00
10:30

14:00
Pondělí 5.3.
7:30
17:00
19:00

3. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově na výměnu
oken na faře
Čtení: Ex 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jan 2,13-25;
Za Jaroslava Martince, syna, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Petra a Marii Veselské, rodinu Plecákovu, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 70. let, zemřelého manžela,
vnučku, rodiče Škrobákovy, Knápkovy a Gertnerovy a za Boží ochranu celé
živé rodiny
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se mladí
Pondělí po 3. neděli postní
Za účastníky a vedoucí Charizmatické obnovy
St. Poddvorov Za Tomáše Štěpánka, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci – mši svatou slouží P. Jiří Janoušek
Setkání katechetů v Hodoníně

Úterý

6.3.

Úterý po 3. neděli postní
Mše svatá není

Středa

7.3.

Středa po 3. neděli postní
Za Svatopluka a Jindřišku Kalábkovy, syna Jana, rodinu Novotnou, Kudličkovu,
Ondrovu a celou živou i zemřelou rodinu

17:00

Čtvrtek 8.3.
17:00
18:00
16:30-18:00
Pátek

9.3.
17:00
18:00
19:30-21:00

Sobota 10.3.
7:30
Neděle 11.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

Čtvrtek po 3. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Františky ze Starého a Nového Poddvorova
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 3. neděli postní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za živé a zemřelé Františky
Adorace + svátost smíření
Sobota po 3. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
4. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21;
Za Anežku a Štěpána Kmentovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
St. Poddvorov Za rodiče Pryglovy, bratra Štěpána, zemřelé rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Pastorkovy a celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se děti z Mutěnic

Nedělní stránka – ostatní informace

Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými věcmi pro mne nedostižnými. Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě tak je má duše ve mně.
(Žalm 131)
Mlčení může být důsledkem osamocenosti, nesouladu, prázdnoty. To potom vyvolává snahu zaplnit je
hlukem slov, užitkové hudby, akčními ději na obrazovkách počítačů či televizorů. Vedle toho existují i
mlčení vyplývající u plnosti lásky, která nepotřebuje slov, ze souladu, o kterém není třeba se ujišťovat. Toto
mlčení je vyhledávaným pokladem, jehož nalezením se rozzáří oči.
Kněz
„Kněz musí především žít bratrsky, modlit se a milovat lidi. A vše ostatní se už dostaví samo …“
(papež František)
Špetka humoru pro zasmání
Do nemocnice přivezli učitele. Ošetřující lékař se ho ptá: „Autohavárie?“ „Ne, chyba v učebnici chemie.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. neděle postní.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 5.3. – 11.3. 2018 [ Kaz 9-12 kap. 1Sol 1-5 kap.]

⨳ Kurz Obnovy v Duchu svatém se koná v sobotu 10. 3. 2018 v 17:00 hod. na faře.
⨳ 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!
⨳ 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.
⨳ V Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky na květiny
do kterých můžete přispět na velikonoční výzdobu kostela.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 3. 3. 2018 uklízí skupina č. 2.: Škrobáková L., Floriánová Ž., Hlaváčová B., Kratochvílová J.,
Šťavíková A.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 3. 3. 2018

P. Miloslav Čamek, farář

