Nedělní stránka
27.3. – 3.4. 2022

Neděle

4. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela

27.3.

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

Pondělí

28.3.
17:30
18:30

Pondělí po 4. neděli postní
St. Poddvorov Za farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Modlitba rúžence – za mír na Ukrajině

Úterý

29.3.

Úterý po 4. neděli postní
Za nenarozené děti a obnovu kultury života v naši zemi

7:30
Středa

30.3.
18:00

Středa po 4. neděli postní
Za zemřelé rodiče Blahovy, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

31.3.
17:00
18:00

Čtvrtek po 4.neděli postní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Vladislava Veverku, Ludmilu Kratochvílovou, roz. Vykydalovou a Ladislava
Gärtnera a ostatní z ročníku 1948 a 1949 – po mši svaté je příprava rodičů a dětí
před 1. svatým přijímáním

Pátek

1.4.
16:00
17:00
18:10

Sobota

2.4.
8:00

Neděle

Pátek po 4. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Jana a Josefu Komosné, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 55. let společného života
za rodiče a prarodiče, bratra dar zdraví pro celou rodinu
Sobota po 4. neděli postní
Za Josefa Varmužu a duše v očistci
5. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

3.4.

Čtení: Iz 43,16-21; Flp 3, 8-14; Jan 8, 1-11

7:30
9:00
10:30
14:00
16:00
18:00

Za Petra Konečného, dvoje rodiče, bratra Františka, švagra Václava a Boží
ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Jana Šupu, manželku, sestru a celou živou i zemřelou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 98. roků života s prosbou o Boží
pomoc i ochranu, zemřelého manžela a vnuka
Křížová cesta – modlí se ministranti
St. Poddvorov Křížová cesta po vesnici - modlí se farníci
Koncert na podporu Ukrajiny

Nedělní stránka (ostatní informace)

Twitter papeže Františka
„Svatý Jan Bosko , otec a učitel mladých, se neuzavíral v sakristii. Vycházel do ulic a hledal mladé lidi
s tvořivostí, která mu byla vlastní.“
„Ti, kdo spravují majetek všech, mají vážnou odpovědnost za to, aby se neobohacovali. Pokud je zdanění
spravedlivé, slouží společnému dobru. Pracujme na tom, aby rostla kultura společného dobra – je to
důležité.“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 4. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ V pondělí a úterý se na faře neúřaduje.
⨳ 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. Ukončení přihlášek je 30. 4.
⨳ Postní duchovní obnova v kostele v Čejkovicích a ve Starém Poddvorově se koná:
Čejkovice – pátek 1. 4. při mši svaté, sobota 2. 4. po mši svaté v kostele je program do 11:30 hod.,
neděle 3. 4. při mších svatých.
Starý Poddvorov – pátek 1. 4. při mši svaté, neděle 3. 4. při mši svaté. ( vede P. Pavel Zahradníček)
Sobotní program duchovní obnovy v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích dne 2. 4.
8: 00 hod. Mše svatá – „Kde vzít čas“ (2. promluva)
9: 00 hod. „Pilíře duchovního života“ (3. promluva)
9:45 – 10:15 hod. přestávka + občerstvení (pod věží)
10:15 hod. „Krize duchovního života“ (4. promluva)
11:00 hod. Adorace
11:30 hod. Dotazy
⨳ 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 opravu střechy kostela v Čejkovicích.

⨳

V sobotu 2. 4. uklízí skupina č. 9.: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.,
Sládková L.

V Čejkovicích 26. 3. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

I.
Milé děti,
hrajete rády stolní, ale i pohybové hry? Rády tvoříte, vyrábíte, zpíváte?
Pokud ano, zveme Vás na herní odpoledne. Vítáni jsou i Vaši rodiče.
Kdy: sobota 2.4. 15:00 – 17:00 hod.

Kde: fara v Čejkovicích, vnitřní prostory i zahrada

S sebou: Pití, přezůvky

Těší se paní katechetky.

II.
Vážení farníci. Občas se mě někdo z Vás ptá, „Co jsou to ty nedělní katecheze pro děti“. Proto vysvětluji
všem touto cestou.
Ze slovníku: Katecheze je celistvá a systematická formace za účelem výchovy víry dětí, mládeže i
dospělých ke křesťanské zralosti.
Jednodušeji: S dětmi hravou formou (za pomocí příběhů, názornosti díky obrázkům i kresbám, pohybu,
zpěvu) probíráme nedělní biblické texty, převážně evangelium. Čas katecheze podle našich zvyklostí spadá
tedy právě do této části mše – evangelia a kázání.
Proč „pouze“ jedenkrát za 14 dní: Aby se děti učily vnímat také celou mši s ostatními farníky. O víkendu,
kdy katecheze není, se scházíme k hernímu sobotnímu odpoledni v prostorách fary.
V případě dalších dotazů se ptejte, ráda odpovím. Za katechetky Anežka Stávková

