Nedělní stránka
25. 2 . – 4. 3. 2018

Neděle 25.2.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Pondělí po 2. neděli postní
Mše svatá není

Pondělí 26.2.

Úterý

27.2.

Úterý po 2. neděli postní
17:00 St. Poddvorov Za Františka Bartála, dvě manželky, zemřelé děti, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci – mši svatou slouží P. Libor Salčák

Středa 28.2.
17:00

Čtvrtek 1.3.
17:00
18:00
16:30-18:00
Pátek

2.3.
17:00
18:00

Sobota

3.3.
7:30

Neděle

2. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka „Haléř sv. Petra“
Čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Řím 8,31b-34; Mk 9,2-10;
Za Annu Pazderkovou, manžela, syna, dceru, vnučku Miladku, celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Marii Bílkovou, manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Za Rudolfa Wuschera, dvoje rodiče, snachu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Křest – Helena Pryglová
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se muži

4.3.

7:30
9:00
10:30

14:00

Středa po 2. neděli postní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar života a za dvoje zemřelé rodiče,
jejich děti a duše v očistci
Čtvrtek po 2. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Fatimský apoštolát, jeho členy a členky
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 2. neděli postní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za účastníky a vedoucí kurzu Charismatické obnovy
Svátek sv. Kunhuty, patronky kostela
Za živé a zemřelé farníky
3. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově na výměnu
oken na faře
Čtení: Ex 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jan 2,13-25;
Za Jaroslava Martince, syna, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Petra a Marii Veselské, rodinu Plecákovu, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 70. let, zemřelého manžela,
vnučku, rodiče Škrobákovy, Knápkovy a Gertnerovy a za Boží ochranu celé
živé rodiny
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se mladí

Nedělní stránka – ostatní informace

Svědectví života
Aby bylo svědectví našeho života věrohodné, musí z něho vycházet záře toho, který nás provází. Toto
tiché vyzařování je důležitější než všechna slova.
Světci se na rozdíl od nás nesnažili Boha pochopit, ale prostě s ním žili. A protože s ním žili, mohli jej lépe
pochopit.
Špetka humoru pro zasmání
Policista na motorce zastavuje zdviženou rukou řidičku. Ta nereaguje, tak ji předejede a přinutí zastavit.
„Madam, vy nevíte, co ten signál znamená?“ „Jistěže vím, ale tak se přece už dávno nezdraví.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. neděle postní.
⨳ V úterý 27. 2. 2018 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 26.2. – 4.3. 2018 [ Sir 46 – 51 kap. Kaz 1-8 kap.]

⨳ Kurz Obnovy v Duchu svatém se koná v sobotu 3. 3. 2018 v 18:00 hod. na faře.
⨳ Farnost Čejkovice pořádá poutní zájezd do Polska „Po stopách sv. Jana Pavla II.“ Termín:
14. 5. - 17. 5. 2018. Odjezd autobusu z Čejkovic je v 6:00 hod. ze Starého Poddvorova v 6:10 hod.
/tento bude ještě upřesněn/. Navštívíme WADOVICE, KALVÁRII ŽEBŘIDOVSKOU, KRAKOV,
LAGIEWNIKI, ČENSTOCHOVOU a LÍCHEŇ. Cena je 4 600 Kč. Tato zahrnuje dopravu 3 x
ubytování s polopenzí, pojištění léčebných výloh, včetně storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK,
průvodce, kněz, denně mše svatá. Tento poutní zájezd zajistí Cestovní kancelář Miklas Tour Prostějov.
Bližší informace jsou ve vývěsce. Zapište se prosím co nejdříve v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově
v kostele vzadu na stolku, vždy po mši svaté. Zapsání je závazné!
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 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 18:00 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!
⨳ Příští neděli bude sbírka v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově na výměnu oken na faře.
⨳ V sobotu 3. 3. 2018 uklízí skupina č. 1.: Suchomelová A., Bílíková J., Otáhalová M., Gallinová B.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 24. 2. 2018

P. Miloslav Čamek, farář

