Nedělní stránka
9.5. – 16.5. 2021

Neděle

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu; Den matek

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
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

Pondělí

10.5.
18:00

Pondělí po 6. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za Květoslavu Tučkovou, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Úterý

11.5.

Úterý po 6. neděli velikonoční
Za kněze, rodiny a nová duchovní povolání

7:30
Středa

12.5.
17:30
17:30
18:30

Středa po 6. neděli velikonoční
Za zemřelého P. Jaromíra Mikuláška a ostatní zemřelé kněze
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Františku Horňákovou, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci – příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání

Čtvrtek

13.5.

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
Za dobrodince a pomocníky ve farnosti

7:30
Pátek

14.5.
17:00
18:00

Svátek sv. Matěje, apoštola
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Jindřicha Herzána, celou živou i zemřelou rodinu Herzánovu
a Šťavíkovu

Sobota

15.5.

Sobota po 6. neděli velikonoční – sbírka na potřeby kostela - mše svatá s nedělní platností pro rodiče s dětmi

18:00
Neděle

Za živé a zemřelé farníky – příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

16.5.

Čtení: Sk 1,15-17.20-26; 1 Jan 4,11-16; Jan 17,11b-19;

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

Za Bohumila Gavendu, syna, dvoje rodiče, švagra a Boží ochranu pro rodiny
dětí
St. Poddvorov Za Františka Bařinu, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelého Antonína Křivánka, dvoje rodiče a celou živou rodinu /on-line/
Křest: Natálie Hlinková
Májová pobožnost - podávání svatého přijímání

Nedělní stránka [ostatní informace]

Víra nespadne člověku do klína z nebe, je třeba o ni bojovat. Mimo jiné zřejmě i vytrvalým snášením
křížů a neochvějnou důvěrou v Boží lásku.
Milosrdenství není myslitelné bez spravedlnosti, odpuštění nemůže přijít bez pokání a hřích nelze přemoci
bez Krista.
Teprve, když svůj hřích vyslovíme nahlas před knězem, až v tu chvíli jsme jej sami sobě definitivně
přiznali. Tak i přímostí a pravdivostí našich vyjádření k Bohu teprve začíná skutečná modlitba.
Twitter papeže Františka
„Ježíš přichází za svými učedníky a dvakrát opakuje: „Pokoj Vám!“ Nepřináší pokoj, který zvenčí odmítá
problémy, nýbrž pokoj, který vlévá důvěru zevnitř. Není to povrchní pokoj, nýbrž pokoj srdce.“
Nezůstaňme lhostejní. Nežijme polovičatou víru, která dostává, ale nedává, která přijímá dar, ale nečiní se
darem. Byli jsme omilosrdněni, staňme se milosrdnými, neboť jestliže láska končí u nás samých, víra
vysychá. Bez druhého se stává nevtělená. Bez skutků a milosrdenství umírá.“
Dnes je den, v němž se máme ptát“ „Já, který jsem tolikrát dostal Boží pokoj, jeho odpuštění, jeho
milosrdenství.“ Jsem také sám milosrdný k druhým? Já který jsem se tolikrát sytil Jeho Tělem, dělám něco
proto, abych utišil hlad chudého?“
Hádanky na zbystření mysli
1. Kdo řekl tato slova: „Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“
2. Co dělal David před pomazáním na krále?
3. Ke které biblické osobě lze přidat slova „Oltář neznámému Bohu?“
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Šalamoun; 2. Izaiáš; 3. Samson;
Špetka humoru pro zasmání
Po dlouhé době se potkali dva kamarádi. „Co pořád děláš? Čím se živíš?“ „Prodávám nábytek.“
„A jak ti to jde?“ „Docela dobře. Už mám doma jenom věšák.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳

V sobotu 15. 5. a v neděli 16. 5. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 15. 5. uklízí skupina č. 3: Balátová M., Ševčíková J., Bártová M., Zpěváková K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 8. 5. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

