Nedělní stránka
23. 4. – 30. 4. 2017

Neděle 23.4.
7:30
9:00
9:00
10:30
11:30
14:00

Pondělí po 2. neděli velikonoční
Mše svatá není

Pondělí 24.4.

Úterý

25.4.
18:00

Středa

26.4.
17:00

Čtvrtek 27.4.
17:30-19:00
Pátek

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Čtení: Sk 2,42-47; 1 Petr 1,3-9; Jan 20,19-31;
Za živé a zemřelé sedmdesátníky
St. Poddvorov Za Bedřicha a Annu Horňákovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Karla a Ludmilu Kornfeilovy, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Křty: Eleanor Anna Vaňková; Nina Anežka Blaško; Terezie Novotná;
Rozárie Markéta Novotná;
Korunka k Božímu milosrdenství

28.4.
17:00
18:00

Sobota 29.4.
12:30
Neděle 30.4.

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Svátek sv. Marka, evangelisty
St. Poddvorov Za Pavla Kašíka, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
Středa po 2. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Za Vladimíra Jakubčíka, manželku, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
Mše svatá není
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Pátek po 2. neděli velikonoční
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Ludmilu Vydařilou, manžela, dva syny, vnoučata a celou živou a zemřelou
rodinu
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Mše svatá svatební
Ludmila Korábová – Jiří Vydařelý
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - V Čejkovicích je mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení fary
Čtení: Sk 2,14.22-28; 1 Petr 1,17-21; Lk 24,13-35;
Za zemřelého Metoděje Holomáče, manželku, zetě, dva syny a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Kateřinu Jurkovičovou, dva manžele a duše v očistci
Za Marii a Klementa Tiché, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci – Křest při mši svaté – Martin Kourek
Křty: Sofie Mazuchová; Mattia Vévoda
Svátostné požehnání – průvod ke sv. Marku /Půjdeme kolem kapličky pod
Novosády/

Farní stránka - neděle 23. 4. 2017

Milovat Boha
Boha nejde milovat přímo. Láska k němu musí být přecezena přes naše bližní, přes naše pracoviště,
kamarády. Zbožný člověk se každý den ptá: K čemu mě Bůh potřebuje? Co mám dnes dělat? (b.V.)
Twitter papeže Františka
„Člověk je zraněná dobrota.“
„Láska navzdory rozdílům může vést k hledání možných společných cest.“
„Cesta od lásky k nenávisti je snadná. Opačná cesta z nenávisti k lásce je těžší, ale přináší mír.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Za jak dlouho mělo být podle Jonášova proroctví zničeno město Ninive?
2. Kdo řekl tato slova: „Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“
3. Kolikrát byly rozděleny vody řeky Jordánu?
Špetka humoru pro zasmání
Vykládá učitel: „Kyslík byl objeven 1781.“ „A co dýchali předtím, pane učiteli?“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ).
⨳ Dnes v Čejkovicích v kostele ve 14:00 hod. bude Korunka k Božímu milosrdenství.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 17:00 hod. je dětská mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto
roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ V Čejkovicích v neděli 30. 4. 2017 ve 14:00 hod. je Svátostné požehnání, pak bude průvod ke
sv. Marku. Půjdeme kolem kapličky pod Novosády. V případě nepříznivého počasí se průvod nekoná.
⨳ V neděli 30. 4. 2017 po mši svaté budou poddvorovské děti vyhodnoceny za účast na bohoslužbách.
Sešitky s nálepkami odevzdají do čtvrtku pí. katechetce.
⨳ V pondělí 1. 5. 2017 se uskuteční pouť do Čihoště k mučedníku totalitního režimu P. Josefu Toufarovi
a do Koclířova k uctění Panny Marie Fatimské. Prosím, zapište se co nejdříve v kostele vzadu na stolku
do sešitu! Zapsání je závazné!
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 6:00 hod.
Nový Poddvorov 6:05 hod.
Čejkovice
6:15 hod.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 24. 4. – 30. 4. 2017 (Fm + 2 Kr 1-25 Kap.)
⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení fary.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 22. 4. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

