Nedělní stránka
4.4. – 11.4. 2021

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
Pondělí

5.4.
8:00
9:00

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
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – sbírka na potřeby kostela
Za farníky, zvláště za rodiny a těžce nemocné
St. Poddvorov Za Boženu Netíkovou, manžela, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

6.4.

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá není

Středa

7.4.

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Pohřební mše svatá Za zemřelou Ludmilu Martincovou – Pohřeb se bude konat

15:00

v úzkém rodinném kruhu

18:00

Čtvrtek

8.4.
15:00

Za Štěpánku Hlineckou, Aloise Havlíčka, Marii Gertnerovou a ostatní zemřelé
z ročníku 1948 a spolužáky – po mši svaté udělování svátosti nemocných
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Pohřební mše svatá Za zemřelého Vojtěcha Hnidáka – Pohřeb se bude konat
v rodinném kruhu

17:00
18:00

St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za rodiče Plecákovy, Lamačovy, švagry Josefa Hanáčka,
Jana Němce, Pavla Důlku, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Pátek

9.4.
17:00
18:00

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jana Bařinu, manželku, syna, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci –
po mši svaté udělování svátosti nemocných

Sobota

10.4.
18:00

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Za zemřelého Josefa Cvana, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu – po mši
svaté udělování svátosti nemocných

Neděle

11.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 4,32-35; 1Jan 5,1-6; Jan 20,19-31;

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

Za Petra a Marii Šťavíkovy, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a dar víry pro děti
St. Poddvorov Za Vlastu Račickou, manžela, děti, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Františka a Marii Fialovy, syna Karla a vnuka Tomáše /on-line/
Křest Eliška Kobzíková
Korunka k Božímu milosrdenství + svaté přijímání

Nedělní stránka [ostatní informace]

Následovat Krista znamená žít s Kristem a v Kristu, být jím proměněn a pozdvižen. Samozřejmě
i s výstupem na Kalvárii.
Twitter papeže Františka
„Kříž je vždycky vyjádřením lásky, služby, vlastního nezištného darování se.
Jenom tak je kříž opravdu „stromem života“, života v plnosti.“
„Rasismus je virus, který rychle mutuje, a místo aby zmizel, schová se a číhá. Případy rasismu nás stále
zahanbují, protože ukazují, že náš údajný společenský pokrok není takový, jaký myslíme.“
„Mějme všichni dobře na paměti, že existuje něco horšího, než krize sama, totiž dramatické důsledky, že ji
promarníme, z krize nikdy nevyjdeme stejní, buď budeme lepší, anebo horší.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Který SZ prorok předpověděl, že Ježíš bude povolán z Egypta?
2. Který ze žalmů je nejkratší?
3. Za kterého Izraelského krále bylo znovu postaveno Jericho?
Špetka humoru pro zasmání
V katolické školní jídelně postaví učitelka k hromádce jablek cedulku: „Vezměte si pouze jedno, Pán Bůh
se dívá.“
O kousek dál leží na stole hromádka sušenek. Malý chlapeček k ní připíše cedulku: „Vezměte si kolik
chcete. Pán Bůh sleduje jablka.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.
⨳ V pondělí 5. 4. se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ V Čejkovicích v neděli 11. 4. ve 14:00 hod. bude v kostele Korunka k Božímu milosrdenství.
⨳ Pokladničky „Postní almužny“ přineste v neděli 11. 4. do sakristie v kostele.
⨳ Bohoslužby v letním čase se budou konat v 18:00 hod.
⨳

V kostele vzadu u prosklených dveří se prosím zapište na sobotní a nedělní bohoslužby,
aby nebyl překročen počet osob! Prosím dodržujte hygienická opatření!

⨳

V sobotu 10. 4. v neděli 11. 4. a v pondělí 12. 4. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 10. 4. uklízí skupina č. 8: Rajchmanová A., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

⨳

Děkuji za zpěv, varhaníkům, lektorům, kostelníkům, ministrantům, klepačům, za vysílání
/on-line/, výzdobu, úklid kostela a fary, také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem
podíleli na vytvoření krásných obřadů Svatého týdne.

V Čejkovicích 3. 4. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

