Nedělní stránka
17.4. – 24.4. 2022

Neděle

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - sbírka na střechu kostela v Čejkovicích

17.4.

Čtení: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9;

7:30
9:00
10:30
14:30
Pondělí

18.4.
8:00
9:10

Za Marii Opluštilovou, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
St. Poddvorov Za Františka a Marii Veselské, Otokara Štefku, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Tomáše Švába, otce a Boží požehnání pro celou rodinu
Te Deum + Svátostné požehnání
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích
Za Vladimíra Opluštila, dvoje rodiče, dva bratry, rodinu Opluštilovu, Hromkovu
a Ilčíkovu
St. Poddvorov Za Alžbětu a Bedřicha Veselské, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Úterý

19.4.

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá není

Středa

20.4.
18:00

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Za Jiřího a Jiřinu Vrbovy, dceru, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek

21.4.
17:00
18:00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii a Miroslava Fialovy, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu – po
mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

22.4.
16:30-17:30
17:00
18:00

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Marii Valovou, manžela, syna Josefa, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci - po mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním

Pátek

Sobota

23.4.
7:30

Neděle

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Za nenarozené děti a obnovu kultury života v naši zemi
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽIHO MILOSRDENSTVÍ) – společné udělování
svátosti nemocných – sbírka na potřeby kostela

24.4.

Čtení: Sk 5,12-16; Zj 1,9-11a.12-13.17-19; Jan 20,19-31;

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

Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za Annu a Bedřicha Horňákovy, snachu, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Vladimíra Škrobáka, manželku, vnučku, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Křty: Beáta Čáslavová; Nikolas Michna; Karel Alexandr Michna;
Korunka k Božímu milosrdenství – pak bude následovat průvod ke sv. Marku
a modlitba za úrodu

Nedělní stránka (ostatní informace)
Twitter papeže Františka
„Svatý Jan Bosko, otec a učitel mladých, se neuzavíral v sakristii. Vycházel do ulic a hledal mladé lidi
s tvořivostí, která mu byla vlastní.“
„Ti. kdo spravují majetek všech, mají vážnou odpovědnost za to, aby se neobohacovali. Pokud je zdanění
spravedlivé, slouží společnému dobru. Pracujme na tom, aby rostla kultura společného dobra – je to
důležité.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.
⨳ Číslo účtu farnosti pro příspěvek na opravu střechy kostela: 178868157/0300.
⨳ Velké poděkování všem farníkům a dobrodincům, kteří se zapojili do příprav „Velikonočního
jarmarku pro misie.“ Výtěžek činil 20 000 Kč. Tento dar byl odeslán na konto Papežských
misijních děl na podporu jejich projektů. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.
⨳ Intence na II. pololetí 2022 si můžete zapsat v kostele vždy po mši svaté, nebo každé pondělí
a úterý od 15:00-18:00 hod. v kanceláři na faře.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. jsou dětské mše
svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ V neděli 24. 4. v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově bude při mši svaté společné udělování
svátosti nemocných.
⨳ Příští neděli přineste do sakristie postní almužny v papírových schránkách!
⨳ V roce 2023 se uskuteční udělování Svátosti biřmování v naší farnosti. Na přípravu této Svátosti se
mohou přihlásit farníci osobně od 16 let. Přihlašování proběhne v Čejkovicích v kanceláři v pondělí
a úterý od 15:00-18:00 hod. Ukončení přihlášek je 30. 4.
⨳ Děkuji za zpěv chrámovému sboru, muzikantům, lektorům, ministrantům, kostelníkům, klepačům, za
výzdobu kostela. Také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na vytvoření krásných
obřadů Svatého týdne.
⨳ Děkuji za úklid kostela a fary.
⨳

V pondělí 18.4. je sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích.
Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 23. 4. uklízí skupina č. 2: Hlinecká H., Hlaváčová B., Kratochvílová J., Šťavíková A.,
Škrobáková L.

„ Přeji Vám požehnané prožití velikonočních svátků a celé doby velikonoční a to i
v čase válek, slz,
bolestí a nemocí. Také pro nás a tuto dobu Ježíš Kristus vpravdě z mrtvých vstal,
aleluja!“
V Čejkovicích 16. 4. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

