Nedělní stránka
11.3 . – 18. 3. 2018

10:30
14:30

4. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21;
Za Anežku a Štěpána Kmentovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
St. Poddvorov Za rodiče Pryglovy, bratra Štěpána, zemřelé rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Pastorkovy a celou živou i zemřelou rodinu
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se děti z Mutěnic

17:00

Pondělí po 4. neděli postní
St. Poddvorov Za zemřelého Vladimíra Řehánka a spásu jeho duše

Neděle 11.3.
7:30
9:00

Pondělí 12.3.

Úterý

Úterý po 4. neděli postní

13.3.

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA

7:30
Středa

17:00

Středa po 4. neděli postní
Za Marii Opluštilovou, Viktorka Basistu a celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci

17:00
18:00

Čtvrtek po 4. neděli postní – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Anastázii Bortlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

14.3.

Čtvrtek 15.3.

16:30-18:00
Pátek

Za zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

16.3.
17:00
18:00

Sobota 17.3.
7:30
Neděle 18.3.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00
16:30

Pátek po 4. neděli postní – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za rodiče Kaplanovy, rodiče Kornfeilovy a celou živou i zemřelou rodinu
Sobota po 4. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
5. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jer 31,31-34; Žid 5,7-9; Jan 12,20-33;
Za Josefa a Marii Konečné, rodiče, sourozence, dva vnuky a duše v očistci
St. Poddvorov Za Josefa Prýgla, sestru, bratra, dvoje rodiče a živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Leničku Gertnerovou
Křest Karolína Marie Veverková
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ministranti
St. Poddvorov Křížová cesta po vesnici z Čekačky

Nedělní stránka – ostatní informace

Láska k bližnímu
Jestliže mám milovat druhého, je důležité, abych patřil Bohu. Potom mohu vstoupit do lásky, kterou má
k tomu druhému sám Bůh, a stát se jejím nástrojem.
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. neděle postní.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 12.3. – 18.3. 2018 [ 2Sol 1-3; Job 1-21 ]

⨳ Kurz Obnovy v Duchu svatém se koná v sobotu 17. 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.
Ve Starém Poddvorově i v Čejkovicích dětskou mší svatou v 18:00 hod. začíná 3. příprava rodičů
a dětí před 1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ Návštěva nemocných v Čejkovicích bude v pátek 16. 3. 2018 od 9:00 hod.
⨳ V pátek 16. 3. 2018 proběhne v kostele ve Starém Poddvorově celonoční adorace od 20:00 do 7:00 hod.
Srdečně zveme farníky z celé farnosti. Prosím, napište se na služby v kostele vzadu na stolku!
⨳ Na Květnou neděli 25. 3. 2018 od 10:00 - 11:00 hod. se ve Starém Poddvorově opět uskuteční
VELIKONOČNÍ JARMARK PRO MISIE. Jedná se o dobročinný prodej.
Na tuto akci srdečně zveme celou farnost i okolí. Dle svých možností se prosím zapojte do příprav
výrobků vhodných k prodeji i do koupě těchto věcí. Svým přispěním pomáháte nejpotřebnějším ve
světě, k jejichž pomoci nás vybízí i Svatý otec, který toto dílo podporuje.
Koláčky, zákusky, velikonoční dekorace či jiné výrobky vhodné k symbolickému prodeji můžete
nosit ve Starém Poddvorově v sobotu 24. 3. 2018 k pí. Kuchařové nebo k pí. Kuchyňkové do 16:00 hod.
a farníci z Čejkovic také v sobotu 24. 3. 2018 k pí. Balátové nebo k pí. Svobodové do 16:00 hod.
Za pomoc při organizaci předem děkuje Misijní Klubko.
⨳ V Čejkovicích i ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku si můžete zapsat do sešitu objednávku
velikonoční svíčky. Cena je 48 Kč.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 17. 3. 2018 uklízí skupina č. 3.: Ševčíková J., Balátová M., Holomková J., Bártová M.,
Zpěváková K.
V Čejkovicích 10. 3. 2018

P. Miloslav Čamek, farář

