Nedělní stránka
3. 3. – 10. 3. 2019

Neděle

8. neděle v mezidobí - Svátek sv. Kunhuty, patronky kostela - plnomocné odpustky

3.3.

sbírka na potřeby kostela

7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí

4.3.
17:00
18:00

Úterý

5.3.
7:30

Středa

18:10

Pátek

Sobota

Úterý 8. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky

St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Na dobrý úmysl dárce

16:30
17:30

Čtvrtek po Popeleční středě - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Libora Sůkala, manželku Veroniku, vnuka Vlastika, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

17:00
18:00

Pátek po Popeleční středě - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa Komosného, manželku, dceru, dva zetě, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu

7.3.

8.3.

9.3.
7:30

Neděle

Pondělí 8. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Jana a Veroniku Havlíkovy, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Adorace se společenstvími v kostele + Svaté přijímání

POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu – částečné odpustky v Čejkovicích

6.3.

17:00

Čtvrtek

Čtení: Sir 27,5-8; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45;
Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za Josefa Prýgla, sourozence, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za rodiče Opluštilovy, syna Václava, rodiče Varmužovy a celou živou i zemřelou
rodinu
Svátostné požehnání

10.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

Sobota po Popeleční středě
Za živé a zemřelé Františky
1. neděle postní - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Dt 26,4-10; Řím 10,8-13; Lk 4,1-13;
Za Anežku a Štěpána Kmentovy, rodiče a sourozence
St. Poddvorov Za živé a zemřelé Františky ze Starého a Nového Poddvorova
Za zemřelého Josefa a Marii Pastorkovy a živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ženy

Nedělní stránka – ostatní informace
⨳ Dnes je 8. neděle v mezidobí.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 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.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. a v pátek v Čejkovicích v 18:00 hod. dětskou mší
svatou začíná 2. příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ Děti ze Starého a Nového Poddvorova, přineste nálepky do neděle 10. 3. paní katechetce
Adéle Kuchařové, nebo do sakristie v kostele. Vyhodnocení této aktivity bude ve čtvrtek při
dětské mši svaté.
⨳ „DĚTI POZOR!“ V neděli 10. 3. krátce přede mší svatou v 10:30 hod. v kostele v Čejkovicích
se dozvíte, k čemu jste sbíraly barevná dřívka! Přijďte tedy dříve, ať společně zahájíme velikonoční
hru. Heslo? „Přátelé a pomocníci.“
⨳ 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.
⨳ Zveme vás na postní duchovní obnovu s P. Tomaszem Kazaňskim od pátku 15. 3. 2019 do neděle
17. 3. 2019 v Římskokatolické farnosti Čejkovice.
Program obnovy: pátek 15. 3. v 16:30 hod. ve Starém Poddvorově – mše svatá s promluvou,
v 18:00 hod. v Čejkovicích – mše svatá. Po mši svaté je 1. přednáška.
Sobota 16. 3. v 8:00 hod. v Čejkovicích – mše svatá. Po mši svaté je 2. přednáška.
Ve 14:00 hod. je 3. přednáška a v 15:00 - 17:00 hod. je adorace (Korunka k Božímu milosrdenství
+ Svatá zpověď).
V 18:00 hod. bude setkání biřmovanců a mládeže v kostele.
V neděli 17. 3. budou mše svaté jako obvykle – s promluvou
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 4. 3.– 10. 3. [ 1S 20 - 31 kap.]

⨳ Římskokatolická farnost Čejkovice spolu s Římskokatolickou farností Hovorany pořádají zájezd
na poutní místa na Slovensku od pondělí 22. 7. do čtvrtku 25. 7. 2019. Tento poutní zájezd zajistí
Cestovní kancelář „Miklastour“ z Prostějova. Cena je 4 400 Kč. Na vývěsce a také vzadu na stolku
je podrobný program pouti na Slovensko. Zájemci si ho mohou vzít s sebou domů.
Napište se co nejdříve v kostele v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově vzadu na stolku do sešitu,
vždy po mši svaté. Do sešitu uvádějte: příjmení, jméno, přesnou adresu, rodné číslo, číslo OP,
mobil/telefon.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela

⨳

V sobotu 9. 3. uklízí skupina č. 4.: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 2. 3. 2019

P. Miloslav Čamek, farář

