Nedělní stránka
28.3. – 4.4. 2021

Neděle

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – sbírka na potřeby kostela

28.3.

Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2.6-11; Mk 14,1-15,47;

7:30

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

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 97. let života, všechna přijatá
dobrodiní s prosbou za dar zdraví, víry, Ducha Svatého pro celou rodinu,
zemřelého manžela a vnuka
St. Poddvorov Za Františku a Františka Štěpánkovy, rodiče Zálešákovy,
syna Miroslava a zetě Jana Padalíka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Petra Hanáčka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci – /vysílání
on-line/
Křížová cesta (modlí se společně věřící) – podávání svatého přijímání + svátost
smíření (před Velikonocemi)

Pondělí

29.3.
18:00

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova

Úterý

30.3.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Za Petra Záleského a ministranty

7:30
Středa

31.3.
18:00

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Za členky Růžencového bratrstva

Čtvrtek

1.4.
16:00
17:00
18:00

ZELENÝ ČTVRTEK
St. Poddvorov Svatá hodina
Nácvik ministrantů
Mše svatá na památku Večeře Páně Za kněze, kteří působili v naší farnosti
+ Svatá hodina - /vysílání on-line/
Podávání svatého přijímání ve farním kostele

19:00
Pátek

2.4.
8:00-17:00
15:30
16:00
17:15
18:00

VELKÝ PÁTEK – den přísného postu
Modlitby v kostele – dle rozpisu (8:00 modlitba breviáře)
Nácvik ministrantů
St. Poddvorov Křížová cesta
Křížová cesta
Velkopáteční obřady - /vysílání on-line/ - po obřadech bude podáváno svaté
přijímání ve farním kostele

Sobota

3.4.
8:00-19:00
15:00
19:30

BÍLÁ SOBOTA – sbírka na potřeby kostela
Modlitba u Božího hrobu (8:00 modlitba breviáře)
Nácvik ministrantů
Velikonoční Vigilie Za živé a zemřelé farníky - /vysílání on-line/

Neděle

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – sbírka na potřeby kostela

4.4.

Čtení: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9;

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

Za Petra Konečného, dvoje rodiče, bratra Františka, švagra Václava a Boží
ochranu pro živou rodinu
St. Poddvorov Za Jana Šupu, manželku, sestru, živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Jendu Holomka s prosbou o dar Božího milosrdenství pro živou i zemřelou
rodinu – vysílání /on-line/
Křest Adam Balát
Te Deum + Svátostné požehnání + svaté přijímání

Nedělní stránka [ostatní informace]

Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Jozue;
2. Samuel; 3. Národ Jizraelský;
Špetka humoru pro zasmání
Posteskne si student: “Učitelé tomu říkají opisování. My tomu říkáme týmová práce.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE.
⨳ Dnešními obřady Květné neděle jsme vstoupili do Svatého týdne. Na Zelený čtvrtek je svátek kněžství
a Svátosti Oltářní. Na Velký pátek je den umučení a smrti Páně. Na Bílou sobotu je den modliteb
u Ježíšova hrobu. Večer se bude konat Vigilie – Vzkříšení.
V Čejkovicích na Zelený čtvrtek po mši svaté bude „Svatá hodina“ před Svatostánkem.
⨳ Na Velký pátek je den přísného postu od masa a újmy! Křížová cesta ve Starém Poddvorově je
v 16:00 hod. a v Čejkovicích v 17:15 hod.
⨳ Večer na Bílou sobotu ke Slavnosti Světla a obnově křestních slibů si přineste svíce!
⨳ Na Velký pátek od 8:00 do 17:00 hod. budou modlitby v kostele. Na Bílou sobotu od 8:00 do 19:00
hod. je modlitba u Božího hrobu. Vzadu v kostele na stolku se zapište prosím na služby.
⨳ V neděli na Boží hod velikonoční se budou žehnat velikonoční pokrmy.
⨳ Pokladničky „Postní almužny“ přineste v neděli 11. 4. do sakristie v kostele.
⨳ V tomto týdnu jsou změny v konání bohoslužeb.
⨳

V kostele vzadu u prosklených dveří se prosím zapište na velikonoční obřady od Zeleného
čtvrtku do pondělí velikonočního. Prosím, buďte k sobě ohleduplní, vystřídejte se na
bohoslužbách, dbejte na to, aby nebyl překročen počet osob! Velikonoční třídenní – čtvrtek, pátek,
sobota 25 osob z Čejkovic a 15 osob ze Starého Poddvorova. V neděli v Čejkovicích – 37 osob,
ve Starém Poddvorově - 35 osob. Prosím dodržujte hygienická opatření!

⨳

V sobotu 3. 4. a v neděli 4. 4. budou sbírky na potřeby kostela.
Na Velký pátek můžete přispět do pokladničky „Na Boží hrob“ vzadu u kaple.

⨳

V sobotu 3. 4. uklízí skupina č. 7: Stávková L., Galová M., Konečná R. a Kmentová K.

⨳

Děkuji za velikonoční úklid kostela a fary.

Radost nad velikonočním Kristovým vítězstvím je exkluzivním dárkem, který Bůh dává v krásně
zabaleném balíčku těm, kdo uvěřili. Kolik z nás věřících se tento balíček ještě neodvážilo rozbalit?
Radostné prožití velikonočních svátků, pokoj, radost a odvahu k životu ze srdce přeje
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 27. 3. 2021

