Nedělní stránka
1.3. – 8.3. 2015

Neděle

1.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

2. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela Čtení: Gn 22,1-2.9a 10-13.15-18;
Řím 8,31b-34; Mk 9,2-10
Za Josefa Pazderku od ročníku 1949 a spolužáků
St. Poddvorov Za Františka Filípka, manželku, Petra a Annu Zoubkovy, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Vladimíra Stávka, rodiče Stávkovy a Střítecké, bratra, rodinu Pustějovskou
a Šinderovu
V. skupina biřmovanců – přímluvy
Duchovní obnova pro manžele na faře

Pondělí

2.3.

Pondělí po 2. neděli postní
Mše svatá není

Úterý

3.3.

Svátek sv. Kunhuty, patronky kostela
Plnomocné odpustky – Čejkovice
St.Poddvorov Na úmysl dárce – mši svatou slouží P. Libor Salčák
Za živé a zemřelé farníky – mši svatou slouží P. Libor Salčák

17:00
18:00
Středa

Čtvrtek

4.3.

Středa po 2. neděli postní - dětská mše svatá

16:00

Zkouška „Dětského sboru“ na faře

17:00

Za Petra Hanusu, dvě manželky, syna, zetě, vnuka, celou živou i zemřelou rodinu

5.3.
16:30
17:30

Čtvrtek po 2. neděli postní - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za rodiče Bílkovy, Mokré a Kašíkovy, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + svaté přijímání

16:30-18:00

18:00

Pátek po 2. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za rodiče Hnidákovy, Zdeňka Bártu, syna, rodiče Bártovy, celou živou i zemřelou
rodinu
Biblická hodina na faře

Sobota

7.3.
9:00
14:30
17:30

Sobota po 2. neděli postní
Ke cti Panny Marie – Postní Duchovní obnova 1. přednáška
2. přednáška
7. příprava biřmovanců v kostele

Neděle

8.3.
7:30
9:00

3. NEDĚLE POSTNÍ Čtení: Ex 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jan 2,13-25
Za živé a zemřelé Františky
St. Poddvorov Za Josefa Prýgla, sestru, bratra, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Josefa Kmentu, syna, dvoje rodiče, Ludmilu Kmentovou a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu a duše v očistci
I. skupina biřmovanců – přímluvy
Křížová cesta – modlí se muži

Pátek

6.3.
16:00
17:00

10:30

14:00

Farní stránka neděle 1.3. 2015
Modlitba
Modlitbě bychom měli v řadě činností, kterým se denně věnujeme, dávat přednost. Ale jak je to ve
skutečnosti? Často je prostor pro modlitbu jen chvíle, která zbude po vypnutí televize či počítače, po
odložení novin a časopisů, zkrátka čas, kdy jsme disponováni jen k jedinému – k usnutí.
(biskup Vojtěch)
Twitter papeže Františka
Kristova láska a jeho přátelství nejsou iluzí. Ježíš na kříži ukazuje, jak jsou skutečné.

Špetka humoru pro zasmání
Povídá otec dceři, která právě položila sluchátko: „Co se stalo, že jsi hovořila jenom půl hodiny?“ „Byl to
omyl...“
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Duchovní obnova pro manžele se bude konat dnes od 14:00 hod. v Čejkovicích na faře. Povedou ji
manželé Svobodovi z Brna.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

úterý
pátek

od 16:00 - 17:00 hod. - P. Libor Salčák
od 15:30 - 17:00 hod. - 2. zpovědníci

⨳ Ve středu v Čejkovicích v 17:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním je ve středu 4.3. 2015 po mši svaté.
⨳ Postní Duchovní obnova se bude konat v sobotu 7.3. 2015 v Čejkovicích v kostele. Mše svatá je
v 9:00 hod. Po mši svaté bude 1. přednáška. 2. přednáška je ve 14:30 hod.
⨳ V pátek v Čejkovicích v kostele se po mši svaté koná zkouška „Chrámového sboru“.
⨳ V sobotu 14.3. 2015 se koná pouť ke sv. Klementovi Hofbauerovi v Tasovicích u Znojma. Přihlaste se
co nejdříve v Čejkovicích u pí. J. Martincové a ve Starém Poddvorově u pí. L. Kašíkové vždy po mši
svaté v kostele vzadu u stolku. Záloha na osobu je 100 Kč. Odjezd autobusu je z obvyklých stanovišť:
Starý Poddvorov 13:45 hod., Nový Poddvorov 13:50 hod., Čejkovice 14:00 hod. V 15:30 hod. je
pobožnost ke cti sv. Klementa – v 16:00 hod. je mše svatá.
⨳ Farní tábor se uskuteční od 15.7. do 24.7. 2015 v Hornicích u Bítova. Cena je 3 500 Kč. Přihlaste se
u p. Zbyňka Škrobáka /tel. č. 608310775/.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 28.2. 2015

P. Miloslav Čamek, farář

