Nedělní stránka
24. 3. – 31. 3. 2019

Neděle

24.3.
7:30
9:00
10:30
14:00
15:00

3. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9;
Za Antonína Suchomela, manželku, dceru, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Drahomíra Kůrku, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Barboru Svačinovou, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu – přímluvy
3. skupina biřmovanců
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se děti s rodiči
Přednáška v kostele s ThLic. Petrem Šikulou

Pondělí

25.3.
17:00
18:10

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
St. Poddvorov Za Andrejku Hnidákovou, rovníky, spolužáky a duše v očistci
Za Františka Kůrku, manželku, dva syny a celou živou i zemřelou rodinu

Úterý

26.3.

Úterý po 3. neděli postní
Za Marii Čamkovou, dvoje rodiče, celou živou a zemřelou rodinu

7:30
Středa

27.3.
18:00

Středa po 3. neděli postní – dětská mše svatá
Za Alžbětu Pavkovou, manžela, dva syny, snachu, zetě a celou živou i zemřelou
rodinu

Čtvrtek

28.3.

Čtvrtek po 3. neděli postní - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Bedřišku Veselskou k nedožitým 100. letům života, manžela,
vnuka a celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

16:30
17:30
16:30-17:30
Pátek

29.3.
16:00
17:00

Sobota

30.3.
7:30
18:00

Neděle

31.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

Pátek po 3. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 88. let života a dary Ducha
Svatého pro celou rodinu, zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
Sobota po 3. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky
Příprava biřmovanců v kostele a na faře
4. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32;
Za Františku a Vladimíra Jakubčíkovy, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Ignáce Prygla, zetě, dvoje rodiče, sourozence, ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60. let života s prosbou o další pomoc
a ochranu pro celou živou rodinu – přímluvy 4. skupina biřmovanců
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se biřmovanci

Nedělní stránka /ostatní informace/
Twitter papeže Františka
Jenom co je milováno se může zachránit. Jen to co se obejme, se promění.
Maria se stala svým „Ano“ nejvlivnější ženou v historii. Bez sociálních sítí se stala první vlivnou osobou,
Boží „influencerkou.“
Nehasme žízeň, kdejakou vodou, ale pramenem vody tryskající do života věčného.
Špetka humoru pro zasmání
Baví se dva sportovní fandové: „Lehká atletika je královnou sportu?“ „To ano, ale fotbal ministrem
financí.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. neděle postní.
⨳ V neděli 24. 3. v 15:00 hod. v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích je přednáška s ThLic. Petrem Šikulou.
Téma: Církev, život v církvi a společenství křesťanů, život ve společenství. Všichni jste srdečně zváni.
⨳ V úterý 26. 3. se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 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.
⨳ Křesťanská charitativní organizace Mary´s meals ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Čejkovice organizují „Batůžkový projekt“.
Jak na to: Připravte školní tašku či batůžek, který již nepotřebujete, čistý a v dobrém stavu.
Do tašky můžete vložit: školní pomůcky – tužky, pastelky, pouzdro, propisky, gumu,
sešit, hygienické potřeby – ručník, zubní kartáček, pastu, mýdlo, oblečení – tričko, šortky,
sandály, či pantofle, jiné potřeby – lžíce, malá hračka (míček).
Děti přinesou tašku na faru (nejlépe v pondělí nebo v úterý od 15:00-18:00 hod.), nebo do kostela.
⨳
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 25. 3. – 31. 3. [ 1Kr 16 – 22 kap.; Filomenovi ]
Zájemci o farní pouť na Slovensko se mohou přihlásit nejpozději do neděle 31. 3. 2019 v kostele.
V pondělí 8. 3. a v úterý 9. 3. od 15:00-18:00 hod. účastníci přinesou do kanceláře na faru 5 000 Kč
na zaplacení zájezdu. Vezměte si s sebou cestovní doklady ke kontrole správnosti údajů.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Hovorany 6:00 hod., Čejkovice 6:10 hod., Starý Poddvorov
6:20 hod.

⨳

V neděli 31. 3. začíná letní čas (o 1. hodinu dopředu).

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 30. 3. uklízí skupina č. 7.: Stávková L., Janošková B., Galová M., Konečná R.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 23. 3. 2019

P. Miloslav Čamek, farář

