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31. 3. – 7. 4. 2019

Neděle

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

Pondělí

1.4.
17:00
18:00
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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
Pondělí po 4. neděli postní
St. Poddvorov Za rodiče Sasínkovy, syna, rodiče Bílkovy, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Adorace se společenstvími v kostele + Svaté přijímání
Úterý po 4. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky

Středa

3.4.
18:00

Středa po 4. neděli postní
Za zemřelou Antonii Korábovou, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

4.4.

Čtvrtek po 4. neděli postní - dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františku Vlčkovou, rodiče a duše v očistci
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Pátek

5.4.
16:30
17:30
20:00-7:00

Sobota

6.4.
7:30
13:00
18:00

Neděle

7.4.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00
17:30

Pátek po 4. neděli postní - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii a Miroslava Fialovy, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Celonoční adorace - prosím, napište se na služby v kostele!
Sobota po 4. neděli postní
Za zemřelého manžela, celou živou i zemřelou rodinu
Křest: Jolana Hřibová
Příprava biřmovanců v kostele a na faře
5. NEDĚLE POSTNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jan 8,1-11;
Za Petra Konečného, dvoje rodiče, bratra Františka, švagra Václava a Boží
ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Jana Šupu, manželku, sestru, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Karla a Ludmilu Kornfeilovy, rodiče a živou rodinu – přímluvy 5. skupina
biřmovanců
Křty
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se společně věřící
St. Poddvorov Křížová cesta (po vesnici) – začátek na Čekačce (u obrázku)

Nedělní stránka /ostatní informace/
Twitter papeže Františka
Přátelé, Ježíš nás učí věřit. Vyhledávejte a naslouchejte hlasům, které vás povzbuzují dívat se dopředu,
a ne těm, které vás sráží.
Říkat „Ano“ Boží lásce je prvním krokem k tomu být šťastný, a dělat mnoho dalších lidí šťastnými.
Co zůstane na prahu věčnosti, nebude to, kolik jsme vydělávali, ale to, kolik jsme rozdali.
Bůh vyslyší modlitbu vycházející z pokorného srdce.
Špetka humoru pro zasmání
Námořník přijde za kapitánem a říká: „Tak já už jsem si vzpomněl, co jsem si vzpomněl, co jsem Vám
chtěl včera říct. Muž přes palubůůů!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. neděle postní.
⨳ Svatá zpověď bude: Starý Poddvorov pondělí
Čejkovice
pátek

15:30-17:00 hod.
16:00-17:30 hod.

⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v pátek v Čejkovicích 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.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. a v pátek v Čejkovicích v 17:30 hod. dětskou mší
svatou začíná 4. příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ Na Květnou neděli 14. 4. 2019 od 10:00-12:00 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 13. 4. k pí. Kuchařové nebo k pí. Kuchyňkové do 16:00 hod.
a farníci z Čejkovic také v sobotu 13. 4. k pí. Balátové nebo k pí. Svobodové do 16:00 hod.
Za pomoc při organizaci předem děkuje Misijní Klubko.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 1. 4.– 7. 4. [ 2Kr 1 – 25 kap. ]

⨳ Zájemci o farní pouť na Slovensko se mohou přihlásit nejpozději do neděle 31. 3. 2019 v kostele.
V pondělí 8. 4. a v úterý 9. 4. 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 Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky, do kterých můžete
přispět na velikonoční výzdobu.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela

⨳

V sobotu 6. 4. uklízí skupina č. 8.: Konečná M., Opluštilová M., Janošková M., Fojtíková M.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 30. 3. 2019

P. Miloslav Čamek, farář

