Nedělní stránka
3.4. – 10.4. 2022

Neděle

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

Pondělí

4.4.
17:30
18:30

Pondělí po 5. neděli postní
St. Poddvorov Za celou zemřelou rodinu Hradilovu a Smělou
Modlitba růžence – za mír na Ukrajině

Úterý

5.4.

Úterý po 5. neděli postní
Za zemřelé kněze a nová duchovní povolání

7:30

Středa

6.4.
17:00

Středa po 5. neděli postní
Na úmysl dárce

Čtvrtek

7.4.
17:00
18:00

Čtvrtek po 5. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Petra Hanusu, dvě manželky, dva syny, zetě, vnuka a celou živou i zemřelou
rodinu

Pátek

8.4.

Pátek po 5. neděli postní
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za uzdravení rodových kořenů
Tichá adorace + svaté přijímání

7:00
7:30
16:30-17:30

Sobota

9.4.
7:30

Neděle

Sobota po 5. neděli postní
Za dar míru a zastavení války na Ukrajině
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - sbírka na potřeby kostela; žehnání ratolestí

10.4.

Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56;

7:30
9:00
10:30
14:00
15:00

Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za rodinu Trávníkovu a Janů s prosbou o dar zdraví, ochranu
Boží a za duše v očistci
Za Vladimíra Zpěváka, manželku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta – modlí se rodiče s dětmi
St. Poddvorov Křížová cesta

Nedělní stránka (ostatní informace)
Správné odpovědi na hádanky z neděle 20.3.:
1. Mimořádnou sílu;
2. Saul;
3. Moudrost;
____________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 5. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ V pondělí a v úterý se v Čejkovicích na faře neúřaduje.
⨳ V sobotu 9. 4. od 9:00 hod. je „Setkání mládeže“ s biskupem v Brně na Petrově (od 12 let věku).
⨳ Na Květnou neděli se koná obřad svěcení ratolestí.
⨳ Pašije na Květnou neděli čtou muži podle sv. Lukáše.
⨳ Na Květnou neděli 10. 4. proběhne ve Starém Poddvorově po dvouleté odmlce „Velikonoční
jarmark pro misie.“ Kdo má zájem přispět svým výrobkem s velikonoční tématikou, může se
obrátit na pí. Kuchyňkovou nebo pí. Kuchařovou. Vaše výrobky budou prodány za dobrovolný
příspěvek (kupující přispěje finanční částkou jakou si sám zvolí), proto nebude nikým stanovena cena.
Tak je doporučováno Papežským misijním dílem, které celou akci zajišťuje. Koupí těchto výrobků
přispíváme na misijní projekty ve světě a provází je požehnání papeže.
⨳ Návštěva nemocných bude: St. Poddvorov pondělí od 9:30 hod; Nový Poddvorov čtvrtek
13:00-15:00 hod.; Čejkovice pátek od 9:30 hod.
⨳ Svátost smíření před Velikonocemi bude: Starý Poddvorov pátek 8. 4. 16:30-18:00 hod.
Čejkovice středa 13. 4. 16:00-18:00 hod. (cizí zpovědníci)
⨳ 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.
⨳ Kulturní komise Obce Čejkovice Vás srdečně zve na mimořádný Benefiční kocert pro Ukrajinu,
který se uskuteční v neděli 3. 4. od 18:00 hod. v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích.
V programu zazní skladby: W. A. Mozarta, G. Verdiho, R. Schumanna a dalších světových skladatelů,
v podání profesionálních umělců z Ukrajiny, Běloruska a České republiky.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na humanitární pomoc Ukrajině, prostřednictvím
organizace „Člověk v tísni.“
⨳ 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.

⨳

Velikonoční úklid kostela v Čejkovicích je v sobotu 9. 4. od 9:00 hod. Prosím maminky dětí
které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání, aby se úklidu zúčastnily.
Prosím také mládež, aby se úklidu zúčastnila!
Rovněž uklízí skupina č. 10.: Bařinová L., Šťavíková B., Kmentová B., Martincová B.,
Novotná M.

V Čejkovicích 2. 4. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

