Nedělní stránka
22.3. – 29.3. 2015

Neděle

22.3.
7:30
9:00
10:30
14:00
17:00

5. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela - Čtení: Jer 31,31-34; Žid 5,7-9;
Jan 12,20-33
Za Jaroslava Martince, syna a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Drahomíra Kůrku, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Apolonii Pavkovou, manžela, syna, vnučku, celou živou i zemřelou rodinu
II. skupina biřmovanců – přímluvy
Křížová cesta – modlí se biřmovanci
Starý Poddvorov Křížová cesta /po vesnici/

Pondělí

23.3.
15:00

Pondělí po 5. neděli postní
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelou Vojtěšku Šimkovou

Úterý

24.3.
7:30

Úterý po 5. neděli postní
Za Antonína Suchomela, manželku, dceru, celou živou i zemřelou rodinu

Středa

25.3.
16:00
17:30

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - dětská mše svatá
Zkouška „Dětského sboru“ v kostele
Za Annu Pazderkovou, manžela, syna, dceru, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Čtvrtek

26.3.
7:00
7:30

Čtvrtek po 5. neděli postní
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za dvoje zemřelé rodiče, zemřelou sestru, bratra, duše v očistci
a celou živou rodinu

Pátek

27.3.
7:00
7:30

Pátek po 5. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Petra Hanáčka, dvoje rodiče, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
a duše v očistci

Sobota

28.3.
7:30

Sobota po 5. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky

Neděle

29.3.
7:30

KVĚTNÁ ( PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47
Za Svatopluka a Jindřišku Kalábkovy, syna Jana, rodinu Kalábkovu, Novotnou,
Kudličkovu, Ondrovu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Oldřicha Robka, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Boží ochranu, duše v očistci a zemřelé sourozence
Křížová cesta – modlí se ministranti
St. Poddvorov Křížová cesta, kterou povede dětský sbor

9:00
10:30
14:00
15:00

Farní stránka neděle 22.3. 2015
Pokorný postoj
Často naší modlitbě chybí to úplně základní – pokorný postoj Panny Marie. Jen v důsledku svého
pokorného postoje mohla Maria říci: „Chci, aby se stalo, co chceš ty..“ A jen díky tomuto postoji mohla
přijmout Ducha Svatého a dát život Vykupiteli. (biskup Vojtěch)

Špetka humoru pro zasmání
Kdo je nejmenší na světě? Čeští silničáři! Napadnou dva centimetry sněhu a už je není vidět.
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE POSTNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Návštěva nemocných před Velikonocemi bude: Čejkovice
pondělí 23.3. od 9:15 hod. – P. Čamek
Starý Poddvorov pondělí 23.3. od 9:30 hod. – P. Kubeš
Nový Poddvorov úterý 24.3. od 15:00 hod.- P. Čamek
⨳ Svátost smíření bude: Čejkovice
Starý Poddvorov

středa 1.4. 16:30 – 18:30 hod.
pátek 27.3. 16:30 – 18:00 hod.

⨳ V pátek v Čejkovicích v kostele se koná zkouška „Chrámového sboru“.
⨳ Na Květnou neděli se koná obřad svěcení ratolestí.
⨳ Pašije na Květnou neděli čtou muži podle sv. Marka.
⨳ Na Květnou neděli 29.3. 2015 se uskuteční v kostele sv. Martina ve Starém Poddvorově v 15:00 hod.
„Křížová cesta“, kterou povede dětský sbor. Bude obětována za nenarozené děti. Všichni jste srdečně
zváni.
⨳ Na KVĚTNOU NEDĚLI (29.3.) se ve Starém Poddvorově uskuteční „Velikonoční jarmark pro misie.“
Jde o prodej drobných velikonočních předmětů – např. svíčky, velikonoční pohlednice malované dětmi
a drobné pečivo, které bude před kostelem po mši svaté prodáváno za symbolickou cenu a jehož
výtěžek půjde na misie. Prosím, zapojte se do této akce. Váš skutek lásky k potřebným, zvláště ve
vrcholu postní doby, Vám Bůh jistě hojně odplatí.
Kdo by chtěl podpořit „Velikonoční jarmark pro misie“ jakýmkoliv pečivem, může je přinést v sobotu
28.3. od 9:00 – 18:00 hod. k pí. Kuchařové a k pí. Kuchyňkové. Za přinesené pečivo předem děkujeme.
⨳ V Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky, do kterých můžete
přispět na velikonoční výzdobu kostela.
⨳ Velikonoční úklid kostela v Čejkovicích je v sobotu 28.3. 2015 v 9:00 hod.
Prosím také maminky dětí, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání, aby se úklidu zúčastnily.
Příjďte v hojném počtu!
⨳ V neděli 29.3. 2015 začíná letní čas /o 1 hodinu dopředu/.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 21.3. 2015

P. Miloslav Čamek, farář

