Nedělní stránka
13.3. – 20.3. 2016

Neděle

13.3.
7:30
9:00
10:30
14:30
16:00

5. NEDĚLE POSTNÍ - VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Čtení: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jan 8,1-11;
Za Anežku Knápkovou, dva manžele, rodiče, sourozence, zetě, pravnučku
a živou rodinu
St. Poddvorov Za Toničku Korábovou
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70. let života s prosbou o pomoc
a zemřelého manžela
Křížová cesta – modlí se děti /sraz dětí je ve 14:00 hod. v kostele/
St. Poddvorov Křížová cesta

Pondělí

14.3.
17:00

Pondělí po 5. neděli postní
St. Poddvorov Za Jindřicha Mečla, dvoje rodiče, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

15.3.

Úterý po 5. neděli postní
Za živé a zemřelé farníky

7:00
Středa

16.3.
17:00
18:00

Středa po 5. neděli postní – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za rodiče Kornfeilovy, rodiče Kaplanovy a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

17.3.
7:00

Čtvrtek po 5. neděli postní
St. Poddvorov Za rodiče Bílkovy, Mokré, Kašíkovy, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

16:30-18:00
Pátek

18.3.
18:00
19:00

Pátek po 5. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Zdeňka Jeřábka od ročníku 1968 a spolužáků

Sobota

19.3.

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Za živé a zemřelé Josefy a Josefky
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v kostele
sv. Jakuba v Brně – náměstí Svobody

7:30
8:30

Neděle

20.3.
7:30
9:00
10:30
14:00

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 85. let s prosbou o další pomoc
St. Poddvorov Za Josefa Prýgla, dvoje rodiče, sestru, bratra a celou živou rodinu
Za Petra Hanusu, dvě manželky, syna, zetě a vnuka
Křest při mši svaté – Klára Kuchařová
Křížová cesta – modlí se ministranti

Farní stránka neděle 13.3. 2016

Ranní modlitba z Etiopie
Tak jako jsi nás chránil po celou noc a dals nám spatřit světlo nového dne, chraň nás Pane, ve zdraví a
pokoji, od hříchu a pokušení, vždyť ty jsi milosrdný. Bože, náš Pane, chválíme tě, a oslavujeme tě. Tebe
chválí všechny nebeské zástupy, tobě zpívají andělé a všichni tvorové se k tobě modlí. Vyvyšujeme tě,
klaníme se ti, náš Otče a náš Pane, náš Bože a náš Stvořiteli.

Hádanky na zbystření mysli
▪ Kolik dcer měl Job?
▪ Kolik ryb ulovili učedníci na Ježíšův příkaz po jeho zmrtvýchvstání?
▪ Jaký návrh učinil Petr na hoře Proměnění?
Špetka humoru pro zasmání
☺ Pán v obchodě: „Prosím, jeden jus.“ Prodavač: „Ale, pane, říká se džus.“ Pán: „Aha, děkuji. Ještě kilo
džablek.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE POSTNÍ – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. je dětská mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto
roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pátek 18.3. 2016
středa 23.3. 2016

16:30 – 18:00 hod.
16:30 – 18:30 hod.

⨳ Na Květnou neděli se koná obřad svěcení ratolestí.
⨳ Pašije na Květnou neděli čtou muži podle sv. Lukáše.
⨳ Letos na Květnou neděli 20. března opět připravujeme další ročník „Velikonočního jarmarku“ pro
misie. Je zvykem něco upéct, nebo vytvořit jednoduchou dekoraci na Velikonoce. Obracíme se na vás
s prosbou, abyste toto dílo podpořili svým dílem i koupí výrobků. Výrobky i pečivo můžete přinášet
v sobotu 19. března ke Kuchyňkům nebo ke Kuchařům do 17:00 hod.
Mockrát děkujeme za podporu. Vašim přispěním pomáháte všem, kdo mají ve světě nedostatek a nouzi.
⨳ Velikonoční úklid kostela v Čejkovicích je 19.3. 2016 v 9:00 hod.
Prosím také maminky dětí, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání, aby se úklidu zúčastnily.
Přijďte v hojném počtu!
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 12.3. 2016
P. Miloslav Čamek, farář

