Nedělní stránka
1.5. – 8.5. 2016

Neděle

1.5.
7:30
9:00
10:30
16:00

Pondělí

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Čtení: Sk 15,1-2.22-29; Zj 21,10-14.22-23; Jan 14,23-29;
Za Josefa Plundráka, manželku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Boženu Majzlíkovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Františka Švába k nedožitým 60. narozeninám, celou živou i zemřelou rodinu
1. májová pobožnost
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Mše svatá není

2.5.
16:00

St. Poddvorov Svatá zpověď - P. Milan Těžký

Úterý

3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Mše svatá není

Středa

4.5.

Středa po 6. neděli velikonoční – dětská mše svatá

Čtvrtek

17:00

Zkouška dětského sboru na faře

18:00

Za Tomáše Bařinu, rodiče, Františka Demelu, dceru Jarmilu, dvoje rodiče
a celou živou i zemřelou rodinu
Po mši svaté je setkání rodičů a dětí z Čejkovic před 1. sv. přijímáním

5.5.
17:30
18:30

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – dětská mše svatá
Za P. Cyrila Josefa Krejčího, rodiče Havlíčkovy, Untermajerovy, za uzdravení
a Boží ochranu
St. Poddvorov Za Jana Šupu, manželku, sestru, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Po mši svaté je setkání rodičů a dětí ze Starého Poddvorova před 1. sv. přijímáním

Pátek

6.5.
16:30
18:00
19:00

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Svatá zpověď – 2 zpovědníci
Za Zdeňka Bureše, manželku, syna, rodinu Burešovu, Konečkovu a Herzánovu
Biblická hodina na faře

Sobota

7.5.

Sobota po 6. neděli velikonoční
Ke cti Panny Marie
Svátost smíření před 1. svatým přijímáním
St. Poddvorov Svátost smíření před 1. svatým přijímáním

7:30
9:00
16:00
Neděle

8.5.

7:30
9:00
10:30
14:30

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela
Slavnost – 1 svaté přijímání dětí
Čtení: Sk 7,55-60; Zj 22,12-14.16-17.20; Jan 17,20-26;
Za Jana Gertnera k nedožitým 70. narozeninám, rodiče a vnučku
St. Poddvorov Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče
a kmotry
Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Farní stránka neděle 1.5. 2016
Záchrana z moci zla
Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi nás nejen zachránil z moci zla, ale zcela jsi s námi spojil svůj život. Dnes tě
zvlášť prosím o pokoj do našich vztahů, především tam, kde se ho nejvíc nedostává. Přijď a pomoz nám
zbořit všechny přehrady, které jsme si mezi sebou vystavěli. Chraň i mé srdce před každou uzavřeností, ať
už způsobenou strachem nebo neodpuštěním. Svými ranami uzdravuj rány mého srdce, naplňuj mě svým
pokojem. Dej mi sílu opravdově odpouštět, ať se i mé tváři zračí tvoje tvář, plná pokoje a milosrdenství.
Twitter papeže Františka
Mějme důvěru v Boží působení! S Bohem můžeme učinit veliké věci, on nám dá pocit radost z toho, že
jsme jeho učedníky.
Křesťan je vždycky plný naděje, nemůže si nikdy zoufat.
Hádanky na zbystření mysli
Ve kterém městě jistá žena pomazala Ježíše drahocennou mastí?
Jaké bylo židovské jméno královny Ester?
Kéfas bylo jméno známého novozákonního muže. Kdo to byl?
Špetka humoru pro zasmání
U lékaře: „Člověče, vy máte ale vysoký tlak, až dvě stě.“ „Vážně? A kolik je světový rekord?“
„Tati, proč mají tramvaje číslo i na zadní straně?“ „Abys viděl, která ti právě ujela.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:30 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Ve středu v Čejkovicích a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v kostele po mši svaté je setkání rodičů
a dětí před 1. sv. přijímáním.
⨳ První svatá zpověď pro děti a jejich rodiče je: Čejkovice
sobota
Starý Poddvorov sobota

7.5. 2016 od 9:00 hod.
7.5. 2016 od 16:00 hod.

⨳ V sobotu 21.5. 2016 se koná pouť ke Svaté bráně do Znojma a do Hlubokých Mašůvek. Prosím, zapište
se co nejdříve v kostele vzadu na stolku do sešitu. Zapsání je závazné!
Odjezd autobusu je: Starý Poddvorov 6:45 hod., Nový Poddvorov 6:50 hod., Čejkovice 7:00 hod.
Připravujeme také pouť ve čtvrtek 23.6. 2016 na Turzovku.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 30.4. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

