Nedělní stránka
11.4. – 18.4. 2021

Neděle

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) – sbírka na potřeby kostela

11.4.

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

Pondělí

12.4.
18:00

Pondělí po 2. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za kněze i nová kněžská a řeholní povolání a zdravé fungující
rodiny

Úterý

13.4.

Úterý po 2. neděli velikonoční
Za pronásledované křesťany

7:30

Středa

18:00

Středa po 2. neděli velikonoční
Za zemřelého Františka Malíka, syna, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
Malíkovu a Ševčíkovu

17:00
18:00

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Josefu Sasínkovou, dvoje rodiče, Marii Bortlíkovou, manžela
a duše v očistci – po mši svaté je setkání rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

14.4.

Čtvrtek 15.4.

Pátek

16.4.
17:00
18:00

Pátek po 2. neděli velikonoční
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii a Miroslava Fialovy, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

Sobota

17.4.
18:00

Sobota po 2. neděli velikonoční – mše svatá s nedělní platností – pro rodiče s dětmi
Za živé a zemřelé farníky – po mši svaté je setkání rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním

Neděle

18.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 3,13-15.17-19; 1 Jan 2,1-5a; Lk 24,35-48;

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

Za Zdeňka Stávka, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Bedřicha Horňáka, manželku Annu, snachu Františku, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Petra Hanusu, dvě manželky, dva syny, zetě, vnuka a celou živou i zemřelou
rodinu /on-line/
Svátostné požehnání + svaté přijímání

Nedělní stránka [ostatní informace]

Kdo chce vystoupat do výšin, musí být ochoten odhodit i tu sebemenší zátěž.
Twitter papeže Františka
„Trpící Kristus je přítomen v chudém, odepsaném, nemocném a hladovém člověku, který v sobě nosí
tajemství kříže.“
„Chraňme rodinu před tím, co narušuje její krásu. Snažme se o zachování jejich vzácných a jemných
vazeb – mezi dětmi, rodiči a prarodiči. Je jich zapotřebí proto, abychom žili dobře a činili lidstvo
bratrštější.“
„Být dobrým otcem znamená nabízet všechno, nic si nenechat, chránit aniž bych omezoval odpouštět,
aniž bych za to něco žádal, trpělivě a důvěřivě čekat, znamená to následovat příkladu „ dobrého Otce“,
který je v nebi. Bůh žehnej všem otcům!“
Hádanky na zbystření mysli
1. Jaké zvíře připomnělo apoštolu Petrovi, že Ježíše zapřel?
2. Co bylo nemocnému, kterého k Ježíšovi spustili otvorem ve střeše?
3. Jakým jednáním získal Jakub prvorozenecké právo od bratra Ezaua?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Ozeáš;
2. Žalm 117;
3. Iza Achaba;
Špetka humoru pro zasmání
V účtárně: „Ve výplatě jsem měl o dvě stě korun méně!“ „Posledně jsem vám dal o dvě stě korun více, proč
jste tehdy mlčel a teď si stěžujete?“
„Jedna chyba se omluvit dá, ale tohle je už druhá!“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ).
⨳

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 17. 4. a v neděli 18. 4. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 17. 4. uklízí skupina č. 9: Hnidáková H., Drábková J., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 10. 4. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

