Nedělní stránka
1.5. – 8.5. 2022

Neděle

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

1.5.

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

Pondělí

2.5.
18:00
19:00

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
St. Poddvorov Za rodiče Tučkovy, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Modlitba růžence za Ukrajinu + svaté přijímání

Úterý

3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar 50. let života, s prosbou o Boží
pomoc a požehnání pro celou rodinu a za uzdravení rodových kořenů

7:30

Středa

4.5.
18:00

Čtvrtek

5.5.
17:00
18:00

Pátek

Sobota

6.5.
16:30-17:30
17:00
18:00

7.5.
7:30

Neděle

Středa po 3. neděli velikonoční
Za nenarozené děti a obnovu kultury života v naši zemi
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Vladimíra Jakubčíka, manželku, syna, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu – po mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Jana Martince, manželku, dceru Pavlínku, bratra Antonína
a celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci – po mši svaté je příprava
rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním
Sobota po 3. neděli velikonoční
Za Annu a Michala Esterkovy, syna, vnuka, snachu, zetě a celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

8.5.

Čtení: Sk 13,14.43-52; Zj 7,9.14b-17; Jan 10,27-30;

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

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za úspěšné ukončení studia na VŠ,
s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Víta a Evu Prýglovy a celou živou i zemřelou rodinu
Za Ladislavu a Jana Bařinovy, syna Tomáše, vnuka Michala a celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)

Vím, že tento můj život, přestože nedozrál k vláze lásky, není úplně zbytečný.
(Rabíndranáth Thákur)
Nikdo nepochopil tak dokonale, co to znamená být pokorný, jako Maria. Ona, která byla služebnicí Pána,
byla dokonale prázdná od sebe sama a Bůh ji naplnil milostí. „Plná milosti“ znamená plná Boha.
Služebnice je k dispozici určité osobě, aby ji tato osoba mohla užívat podle své vůle, proto jí plně důvěřuje
a má z ní radost, protože jako služebnice jí patří bez výjimky. To je hlavní rys spirituality našeho
společenství: úplná odevzdanost; být Bohu plně k dispozici, být užíván, jak se to Bohu líbí, být Jeho
služebnicí, patřit mu.
(sv. Matka Tereza)
Hádanky na zbystření mysli
1. Co dostali podle podobenství dělníci na vinici za celodenní práci?
2. Kde řekl Ježíš, že nikde prorok neznamená tak málo jako doma?
3. Kde se Ježíš setkal s celníkem Zacheem?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Zvítězil na Bálovými proroky;
2. Apoštol Ondřej;
3. Josef z Arimatie
Špetka humoru pro zasmání
V personální oddělení firmy:
„Bohužel, milostpaní, to místo už bylo přiděleno slečně Čiperné.“ „Ale ona je méně kvalifikovaná!
Já mám za sebou troje státnice!“ „Jenže ona jednoho státníka!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ 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.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov pondělí 2.5. 17:00 – 18:00 hod.
Čejkovice
čtvrtek 5.5. 16:30 – 18:00 hod.
⨳ 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.
⨳ Pouť donátorů fondu „Puls“ se uskuteční v sobotu 14. 5. v poutním areálu v Žarošicích.
V 15:00 hod. je mše svatá s biskupem Pavlem Konzbulem, dále pokračuje koncert Pavla Helana.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 7. 5. uklízí skupina č. 4: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

V Čejkovicích 30. 4. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

