Nedělní stránka
2.5. – 9.5. 2021

Neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

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 /on-line/
Svátostné požehnání – májová pobožnost - podávání svatého přijímání + svátost
smíření

Pondělí

3.5.
16:30
18:00

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
St. Poddvorov Svátost smíření
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova

Úterý

4.5.

Úterý po 5. neděli velikonoční
Prosba o dar míru a pokoje pro všechny lidi a národy světa

7:30
Středa

5.5.
18:00

Čtvrtek

6.5.
17:00-18:00
17:00
18:00

Pátek

7.5.
16:30
17:00
18:00

Sobota

Středa po 5. neděli velikonoční
Za Františka Hlineckého, syna Zdeňka a dvoje rodiče
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelé rodiče Václava a Boženu Hajdovy, Jana a Růženu
Halškovy, celou živou i zemřelou rodinu
Pátek po 5. neděli velikonoční
Svátost smíření
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s prosbou o dar
zdraví, dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu
Sobota po 5. neděli velikonoční – sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu - mše

8.5.

svatá s nedělní platností – pro rodiče s dětmi

18:00
Neděle

Za Josefa Planého, rodiče a sourozence
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

9.5.

Čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 1 Jan 4,7-10; Jan 15,9-17;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00-15:30

Za rodiče Holomáčovy, jejich sourozence, dvoje rodiče, dva zetě, živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Jana Kmentu, otce, tchána, švagra a celou živou i zemřelou
rodinu
Za Tomáše Hnidáka, manželku, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu /on-line/
Křest: Klára Ševčíková
Svátostné požehnání – májová pobožnost - podávání svatého přijímání + svátost
smíření

Nedělní stránka [ostatní informace]

Mojžíšova tvář zářila Boží přítomností. Co prozařuje náš obličej?
Je dobré naslouchat Ježíšovu slovu a přitom pozorně hledět do jeho očí. Jen tak je možno spatřit
vlastní viny, nalézt cestu k jejich překonání a nemít přitom v srdci strach.
Jsme mu k dispozici. Chce-li, abys byl nemocný a upoutaný na lůžko, chce-li, abys hlásal jeho slovo na
ulici nebo abys celý den umýval záchody, pak je to v pořádku, všechno je v pořádku.
Musíme říci: „Patřím ti. Můžeš si se mnou dělat, co chceš.“ A v tom je, bratři a sestry, naše síla a Ježíšova
radost.“ (sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„Lampa víry bude na zemi svítit, dokud v ní bude olej modlitby. Bez světla této lampy bychom nespatřili
tváře bratrů, k nimž máme přistupovat a sloužit, nemohli bychom osvítit místnost, ve které se scházíme ve
společenství.“
„Nelze růst bez krizových momentů, krize jsou k růstu nezbytné. Po určitých úsecích života si všímáme, že
bychom je bez víry nezvládli a že modlitba byla naší silou, nikoli jen osobní modlitba, nýbrž také modlitba
bratrů a sester, modlitba známých lidí, které jsme oni požádali.“
„Uprostřed rozporů a zmatků, kterým musíme každý den čelit, lomozu tolika slov a názorů, se ozývá tichý
hlas Vzkříšeného Pána, který neustále říká „Pokoj Vám!“
Hádanky na zbystření mysli
1. Jak se jmenoval izraelský král, který se proslavil velkou moudrostí?
2. Který prorok píše, že se Mesiáš narodí z Panny?
3. Doplň úsloví: „Je silný jako …“
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Betánie; 2. Na hoře Mórija; 3. Batšebu;
Špetka humoru pro zasmání
Šéf říká novému zaměstnanci: „Když budete každý den poctivě pracovat osm hodin, máte šanci stát se
vedoucím a pracovat dvanáct hodin denně.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳

Dle opatření vlády ČR od 26. 4. 2021 platí ve vnitřních prostorách kostela tato opatření:
je možné využít kapacitu kostela s tím, že bude dodržen rozestup od sebe 2 m s použitím
respirátorů a dezinfekce. /Nemusí se již počet účastníků zapisovat/.

⨳

V sobotu 8. 5. a v neděli 9. 5. budou sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

⨳

V sobotu 8. 5. uklízí skupina č. 2: Škrobáková L., Martincová M., Hlaváčová B.,
Kratochvílová J., Šťavíková A.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 1. 5. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

