Nedělní stránka
27.2. – 6.3. 2022

Neděle

8. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela

27.2.

Čtení: Sir 27,5-8; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Pondělí

Úterý

28.2.
17:00

1.3.
7:30

Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za rodiče Marii a Josefa Bílkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu a za dar
víry pro celou rodinu
Křty: Matyáš Pavka; Veronika Šťavíková;
Svátostné požehnání
Pondělí 8. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Úterý 8. týdne v mezidobí
Na úmysl dárce

Středa

2.3.
17:00
18:10

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu – modlitby za mír
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce
Za Jakuba Trávníčka, rodinu Trávníčkovu a Ledahudcovu i duše v očistci

Čtvrtek

3.3.
17:00
18:00

Sv. Kunhuty – patronka kostela v Čejkovicích – plnomocné odpustky - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Barboru Kejlovou, dceru, rodiče a duše v očistci – po mši svaté je příprava
rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

Pátek

Sobota

4.3.
16:30-17:30
16:00
17:00

5.3.
7:30

Neděle

Pátek po Popeleční středě - dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Miroslava Majzlíka, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci – po mši svaté je příprava rodičů a dětí před l. svatým přijímáním
Sobota po Popeleční středě
Za zemřelého Zdeňka Rotta, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
1. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na střechu kostela v Čejkovicích

6.3.

Čtení: Dt 26,4-10; Řím 10,8-13; Lk 4,1-13;

7:30
9:00
10:30
14:00

Za Marii Gertnerovou, manžela, vnučku, rodiče Škrobákovy, Knápkovy
a Gertnerovy
St. Poddvorov Za Františku a Josefa Pryglovy, rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 80. let s prosbou o další pomoc
a zdraví, zemřelou manželku a syna
Křížová cesta – modlí se ženy

Nedělní stránka (ostatní informace)

Může se stát, že děti, které připravuješ k prvnímu svatému přijímání propadnou při zkoušce z náboženství.
Nebuď proto skleslá. Nebuď také smutná, když se ti nepodaří zachránit manželství nebo obrátit hříšníka.
Jsi-li zklamaná, je to známka pýchy, protože to svědčí o tom, že spoléháš na své síly. Nikdy se netrap pro
lidské ohledy! Buď pokorná a nikdy nebudeš znepokojena.
(sv. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
„Mám tam dát nové svíčky?“ ptá se automechanik zákaznice.
„Proč?“ ohradí se madam. „Copak už jsou Vánoce?“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 8. neděle v mezidobí.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov pondělí
Čejkovice
pátek

pondělí od 9:30 hod.
čtvrtek od 14:00 hod.
pátek
od 9:30 hod.
16:00 - 17:00 hod.
15:30 - 16:45 hod.

⨳ Popeleční středou začíná postní doba. Je to doba obrácení a pokání. Liturgie postní doby nás vede
k vnitřní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírného odčiňování
hříchů modlitbou, postem a almužnou.
Na popeleční středu je den přísného postu. Při mši svaté se bude udělovat popelec.
⨳ Schránku pokladničky /postní almužny k uložení peněz, které svým sebezáporem ušetříte/, vám budou
rozdány, nebo si je můžete vyzvednout v kostele vzadu na stolku na 1. neděli postní. Zvláště je vhodné
pro rodiny s dětmi, jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. Druhou neděli velikonoční
(24. 4.) je možné donést schránku do kostela a odevzdat ji v sakristii.
Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.
⨳ V neděli 6.3. 2022 v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích ve 14:00 hod. začíná
Duchovní obnova – „Písmo jako posila našeho života“. Obnovu vede P. Václav Ventura.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na střechu kostela v Čejkovicích.

⨳

V sobotu 5. 3. uklízí skupina č. 5.: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

V Čejkovicích 26. 2. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

