Nedělní stránka
3.4. – 10.4. 2016

Neděle

3.4.

7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí

4.4.
7:30
18:00

Úterý

5.4.
7:30

Středa

6.4.
17:00
18::00

Čtvrtek

7.4.
17:00
18:00
17:30-19:00

Pátek

Úterý po 2. neděli velikonoční
Za zemřelé kněze a nová duchovní povolání
Sředa po 2. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za zemřelou Ludmilu Latýnovou od ročníku 1934
Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Pavla Kašíka, manželku, živou i zemřelou rodinu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

18:00

Za Františka Hřibu, rodiče, sourozence, Josefa a Marii Pecůchovy, jejich rodiče
a děti
Biblická hodina na faře

9.4.
7:30
10:30

Neděle

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Za rodiny, děti, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
St. Poddvorov Za Boženu Hajdovou, manžela, jejich rodiče a rodiče Halškovy
a duše v očistci

Pátek po 2. neděli velikonoční

8.4.

19:00
Sobota

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Společné udělování svátosti nemocných
Čtení: Sk 5,12-16; Zj 1,9-11a.12-13.17-19; Jan 20,19-31;
Za rodinu Janoškovu, Kalábkovu, Úlehlovu a celou živou rodinu
St. Poddvorov Za Františka a Marii Veselské, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Marii a Klementa Tiché, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Korunka k Božímu milosrdenství

10.4.
7:30
9:00
10:30

14:00

Sobota po 2. neděli velikonoční
Za živé a zemřelé farníky
Křest – Tereza Pazderková
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 5,27b-32.40b-41; Zj 5,11-14; Jan 21,1-19;
Za Zdeňka Bezůška, rodiče, bratra, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Bedřicha a Annu Horňákovy, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Tomáše Švába, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci – zpívá
chrámový sbor z Mutěnic
Křty po mši svaté – Adriana Labská Štěpán Křivý Karel Pavlík
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 3.4. 2016

Svěř Bohu svou víru a svou křestní nevinnost
Můj nejsladší Ježíši, uchovej v komnatě Svého nejdobrotivějšího Srdce mou křestní nevinnost a vyznání
víry, abych ti to vše, díky tvé mocné ochraně, mohl předložit neporušené v hodině smrti. Vtiskni své Srdce
jako pečeť na mé srdce, abych tak mohl žít připodobněn tobě a po tomto vyhnanství dojít bez překážek
k tobě. Amen.
Láska a smysl života
V Ježíši Kristu můžeme nacházet lásku bez podmínek, pravdu o sobě, krásu dobra a spravedlnosti a vše, co
je smyslem a hodnotou našeho života.
Buďme blízko Ježíši Kristu, protože on je jedinou zárukou vítězství nad hříchem a zlem. (biskup Vojtěch)
Twitter papeže Františka
Ježíš Kristus svým vítězstvím a něhou uvádí hříšníky do prostoru milosti a odpuštění. A to je Boží
milosrdenství.
Milosrdenství může hojit zranění a měnit dějiny. Otevři své srdce milosrdenství. Božské milosrdenství je
silnější než lidský hřích.
Hádanky na zbystření mysli
Z jakého materiálu postavili Davidův dům?
Kolika let se dožil Metuzalém?
Při kterém zázraku vyslovil Ježíš slova „Talitha kum?“
Špetka humoru pro zasmání
Pepíček nabídl tetě bonbón. Potom se jí zeptal: Teto, chutnal ti ten bonbón?“ „Ano, byl dobrý Pepíčku.“
„No, vidíš a náš Punťa jej vyplivl.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ).
⨳ Dnes v Čejkovicích v kostele ve 14:00 hod. bude Korunka k Božímu milosrdenství.
⨳ Návštěva nemocných bude:

Starý Poddvorov pondělí 4.4. 2016 od 9:30 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek 7.4. 2016 od 14:00 hod.
Čejkovice
pátek
8.4. 2016 od 9:30 hod.

⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově 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.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 2.4. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

