Nedělní stránka
25.4. – 2.5. 2021

Neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

25.4.

Čtení: Sk 4,8-12; 1 Jan 3,1-2; Jan 10,11-18;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00-14:45

Za Vojtěcha Pecku, manželku, dceru, zetě s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro celou rodinu
St. Poddvorov Za rodiče Benediktovy, bratra Františka, rodinu Tomanovu
a živé a zemřelé
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 70. let s prosbou o pomoc
a zdraví do dalších let, zemřelého manžela a rodiče Svobodovy
Křest: Alex Benedikt Balát
Svátostné požehnání – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Pondělí

26.4.
18:00

Pondělí po 4. neděli velikonoční
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce

Úterý

27.4.

Úterý po 4. neděli velikonoční
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dary života

7:30

Středa

28.4.
18:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

29.4.
17:00-18:00
17:00
18:00

30.4.
17:00
18:00

Středa po 4. neděli velikonoční
Za rodinu Zemánkovu a Konečnou
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé i zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova –
příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání
Pátek po 4. neděli velikonoční
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Metoděje a Františku Holomáčovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče
Sv. Josefa dělníka – sbírka na potřeby kostela; mše svatá s nedělní platností – pro

1.5.

rodiče s dětmi; příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání; 1. májová pobožnost

18:00

Neděle

Za Annu Esterkovou, manžela, syna, vnuka, snachu, zetě a celou živou i zemřelou
rodinu
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela; májová pobožnost

2.5.

Čtení: Sk 9,26-31; 1 Jan 3,18-24; Jan 15,1-6;

7:30
9:00
10:30
14:00-15:30

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. let společného života s prosbou
o další pomoc a zdraví pro celou živou rodinu
St. Poddvorov Za Františka Strýčka, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Petra Kratochvílu, dvoje rodiče, vnučku, bratra, tři švagry a celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání – podávání svatého přijímání + svátost smíření

Nedělní stránka [ostatní informace]

Do služby Božímu království nemáme vstupovat s vypočítavostí, co velkého nám osobně tato služba
přinese. Její radostí je přece to, že sloužím, že smím být u toho, že i mýma rukama Bůh koná své veliké
divy milosrdenství.
Jak často jsme přitahováni touhou vstoupit alespoň na chvíli na místo našeho slavení Eucharistie, tedy do
kostela nebo do kaple, i když nás tam zrovna nevolá splnění nedělní povinnosti?
Ať už jde o strach či jenom pohodlí, nelze se považovat za Ježíšova učedníka dříve, než se odvážíme
odrazit od břehu a nastavit plachty inspirujícímu vanutí Ducha Svatého.
Twitter papeže Františka
„ Kristus žije, provází můj život, je vedle mne. Kristus tluče na dveře mého srdce, abych ho pustil dál,
Kristus žije.“
„I smrt se třese, když se křesťan modlí, protože ví, že každý, kdo se modlí, má spojence, který je silnější
než ona: Pána zmrtvýchvstalého.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Ve kterém městě bydlel Lazar a jeho sestry Marie a Marta?
2. Na které hoře začal budovat Šalamoun Hospodinův chrám?
3. Koho si vzal král David za ženu poté, co nechal jejího manžela zabít v boji?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Sv. Pavel; 2. Izaiáš; 3. Lékař;
Špetka humoru pro zasmání
Motorista se rozčiluje: „Jak můžete říkat takovéto okresní silnici dopravní tepna!“
„Proč ne?“ „Víte, kolik tu už teklo krve?“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ Zvu děti, jejich rodiče a farníky na májové pobožnosti, které se budou konat po každé večerní mši
svaté a v neděli ve 14:00 hod.
⨳

Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

⨳

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 1. 5. a v neděli 2. 5. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 1. 5. uklízí skupina č. 1: Suchomelová A., Bílíková J., Otáhalová M., Gallinová B.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 24. 4. 2021

pondělí
čtvrtek
pátek

26. 4.
29. 4.
30. 4.

od 9:30 hod.
od 15:00 hod.
od 9:30 hod.

P. Miloslav Čamek, farář

