Nedělní stránka
20.3. – 27.3. 2022

Neděle

3. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela

20.3.

Čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9;

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

Za Josefa a Marii Konečné, dvoje rodiče, dva vnuky a celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Josefy a Josefky ze Starého a Nového
Poddvorova
Za Leničku Gertnerovou
Křížová cesta – modlí se muži

Pondělí

21.3.
17:00
18:00

Pondělí po 3. neděli postní
St. Poddvorov Za Alenu Sasínkovou a rodiče Sasínkovy od ročníku 1942
Modlitba růžence za mír na Ukrajině

Úterý

22.3.

Úterý po 3. neděli postní
Za Marii Čamkovou k nedožitým 80. letům, dvoje rodiče, živou i zemřelou
rodinu s prosbou o dar živé víry a Božího požehnání pro rodinu

7:30

Středa

23.3.
17:00

Středa po 3. neděli postní
Za Antonína Suchomela, manželku, dceru, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek

24.3.
17:00
18:00

Čtvrtek po 3.neděli postní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelou rodinu Kaplanovu a Kornfeilovu i celou živou rodinu – po mši svaté
je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

Pátek

25.3.
16:30-17:30
16:00
17:00

20:00-22:00
Sobota

26.3.
7:30

Neděle

27.3.

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Miroslava Kmentu, bratra, švagry, švagrovou, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci – po mši svaté je příprava rodičů a dětí
před 1. svatým přijímáním
„24 hod. pro Pána“ – adorace za obrácení hříšníků, příležitost ke svaté zpovědi
Sobota po 3. neděli postní
Za Františka Kůrku, manželku, dva syny a celou živou i zemřelou rodinu
4. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32;

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

Za Marii Miatinohovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Vladimíra a Anežku Kašíkovy, jejich rodiče a duše v očistci
Za Petra Hanáčka, dvoje rodiče a za dar víry pro všechny rodiny dětí a duše
v očistci
Křest: Nela Petra Svoboda
Křížová cesta – modlí se chrámový sbor

Nedělní stránka (ostatní informace)
Twitter papeže Františka
„Upřímné a pokorné uctívání Boha nevede k diskriminaci, nenávisti a násilí, ale k úctě k posvátnosti života,
k respektu k důstojnosti a svobodě druhých a k láskyplnému úsilí o blaho všech.“
„Víra není voda, která hasí plameny, je to oheň, který spaluje, není to uklidňující prostředek pro lidi ve
stresu, je to příběh lásky pro zamilované! Proto se Ježíši více než cokoli jiného hnusí vlažnost.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Jakou schopnost měl soudce Samson od Boha?
2. Kdo se stal prvním izraelským králem?
3. O co prosil Boha na začátku panování král Šalomoun?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Na dvou kamenných deskách;
2. Jozue;
3. Ovčí rouno;
Špetka humoru pro zasmání
Posluchačka se dovolá do rádia: „Haló, dovolala jsem se do rádia?“ „Ano, co si přejete.“ „A to mě uslyší
všude?“ „Ano, všude, paní.“ „I v obchodech?“ „Ano, taky.“ „Honzo, nekupuj vajíčka, protože Máňa mi je
donesla. Opakuju, nekupuj vejce!“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 3. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ 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.
⨳ V roce 2023 se uskuteční udělování Svátosti biřmování v naší farnosti. Na přípravu této Svátosti se
mohou přihlásit farníci osobně od 16 let. Přihlašování proběhne v Čejkovicích v kanceláři v pondělí
a úterý od 15:00-18:00 hod.
Pro ty, kteří jsou na studiích a ti, kteří jsou celý týden mimo bydliště, je možné se přihlásit v sobotu
26. 3. od 15:00 - 17:00 hod. Zájemci si rozmyslí a vyberou biřmovací jméno a také jméno, příjmení
a přesnou adresu biřmovacího kmotra.
Pokud někdo není pokřtěn v naší farnosti, přinese si s sebou z domu kopii „Pamětního listu“, který
obdržel při křtu. Ukončení přihlášek je 30. 4.
⨳ V neděli 27. 3. začíná letní čas (o 1 hodinu dopředu).
⨳ V Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky na květiny do
kterých můžete přispět na velikonoční výzdobu kostela.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 26. 3. uklízí skupina č. 8.: Hnidáková H., Drábková J., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

V Čejkovicích 19. 3. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

