Nedělní stránka
24.4. – 1.5. 2022

Neděle

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

Pondělí

25.4.
18:00
19:00

Úterý

26.4.
7:30

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
Svátek sv. Marka, evangelisty
St. Poddvorov Za zemřelou Ludmilu Konečnou, manžela, dceru, dvoje rodiče,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci – modlitba za úrodu
Modlitba růžence za Ukrajinu + svaté přijímání
Úterý po 2. neděli velikonoční
Za zemřelé kněze a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

27.4.
18:00

Středa po 2. neděli velikonoční
Za Metoděje a Františku Holomáčovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče

Čtvrtek

28.4.
17:00
18:00

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Jaroslava Opluštila, dvoje rodiče, dva bratry a celou živou
i zemřelou rodinu – po mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním

Pátek

29.4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy – dětská mše
svatá

16:30-17:30
17:00
18:00

Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky z Nového i Starého Poddvorova – po
mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním

Sobota

30.4.
11:30

Sobota po 2. neděli velikonoční
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar zdraví, Boží požehnání pro
celou rodinu i přátele a zemřelé rodiče

Neděle

1.5.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 5,27b-32.40b-41; Zj 5,11-14; Jan 21,1-19;

7:30
9:00
10:30

15:00

Za Petra Kratochvílu, dvoje rodiče, vnučku, bratra, tři švagry a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Františka Strýčka, dvoje rodiče a za duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80. roků života, zemřelého manžela
a Boží ochranu rodin dětí
P. Milan Werl, novokněz, kaplan z Hodonína po mších svatých udělí novokněžské
požehnání
Hudební pásmo „Boží milosrdenství v mé duši“ „Zpěvulenky z Čeložnic“
+ májová pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)

Berte život takový, jaký ho sesílá Bůh: je to dlouhá zkouška, neproniknutelná příprava na neznámý osud.
Osud pak, ten opravdový, začíná na prahu hrobky. (Victor Hugo)
Twitter papeže Františka
„Rizikem je zvyknout si na Ježíše. Tím, že se uzavíráte před jeho novostí, před okamžikem, kdy zaklepe
na vaše srdce a řekne vám něco nového, chce do vás vstoupit. Musíme se dostat z tohoto uvíznutí na
pevných pozicích. Místo toho Pán žádá otevřenou mysl a prosté srdce.“
„Bůh nám neslibuje, že nikdy nebudeme mít strach, ale že „s Jeho pomocí“ nebude strach kritériem
našeho rozhodnutí“.
Hádanky na zbystření mysli
1. Čím se prorok Eliáš proslavil na hoře Karmel?
2. Kdo podle evangelia sv. Jana přivedl k Ježíšovi Petra?
3. Kdo přišel k Pilátovi požádat ho o mrtvé Ježíšovo tělo?
Špetka humoru pro zasmání
Návštěvník obdivuje malého Míšu:
„Takový maličký a už čte noviny?“ „Ale ne, to by nezvládl. On jenom luští křížovku,“ odpovídá otec.
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ).
⨳ Dnes ve 14:00 hod. bude v Čejkovicích v kostele Korunka k Božímu milosrdenství.
Pak bude následovat průvod ke sv. Marku a modlitba za úrodu.
⨳ V neděli 1.5. 2022 se v kostele v Čejkovicích uskuteční hudební pásmo pod názvem
„Boží milosrdenství v mé duši“ inspirováno Deníčkem svaté Faustiny Kowalské.
Začátek v 15:00 hodin, srdečně zvou Zpěvulenky z Čeložnic.
⨳ Zvu všechny děti, jejich rodiče a ostatní farníky na májové pobožnosti, které se budou konat po každé
večerní mši svaté.
⨳ 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 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 výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 30. 4. uklízí skupina č. 3: Balátová M., Ševčíková J., Bártová M., Zpěváková K.

V Čejkovicích 23. 4. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

