Nedělní stránka
21.3. – 28.3. 2021

Neděle

5. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na potřeby kostela

21.3.

Čtení: Jer 31,31-34; Žid 5,7-9; Jan 12,20-33;

7:30
9:00
10:30
14:00-16:00

Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu, zetě a duše v očistci
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce
Za Anežku Blažkovou, manžela, syna, tři zetě, bratra a dvoje rodiče
Křížová cesta (modlí se mládež) – podávání svatého přijímání + svátost smíření
(před Velikonocemi) - 15:00-16:00 hod. – 2 zpovědníci

Pondělí

22.3.
17:00

Pondělí po 5. neděli postní
St. Poddvorov Za Jaroslava Stávka a Boží požehnání pro celou rodinu

Úterý

23.3.
7:30

Úterý po 5. neděli postní
Za Marii Čamkovou, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

7:30

Středa po 5. neděli postní
Za Marii Varmužovou, manžela, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

7:30
7:30
8:40

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Za Františka Kůrku, manželku, dva syny a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Libuši Dekařovou, syna, rodiče a Antonii Korábovou

7:00
7:30

Pátek po 5. neděli postní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Antonína Suchomela, manželku, dceru, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

24.3.

25.3.

26.3.

Sobota po 5. neděli postní – sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platnosti – pro

27.3.

rodiče s dětmi

12:00-20:00
18:00

Neděle

St. Poddvorov Adorace
Za živé a zemřelé farníky
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – sbírka na potřeby kostela

28.3.

Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2.6-11; Mk 14,1-15,47;

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

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 97. let života, všechna přijatá
dobrodiní s prosbou za dar zdraví, víry, Ducha Svatého pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Františku a Františka Štěpánkovy, rodiče Zálešákovy,
syna Miroslava a zetě Jana Padalíka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Petra Hanáčka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Křížová cesta (modlí se společně věřící) – podávání svatého přijímání + svátost
smíření (před Velikonocemi)

Nedělní stránka [ostatní informace]

Maria je veliká tím, že řekla Bohu celým svým životem ano. Naše ano je o to snažší, že máme před očima
i její příklad.
Twitter papeže Františka
„Rodina je základním prvkem udržitelného rozvoje člověka i společnosti.“
„Žít vírou znamená, svěřit svůj život do Božích rukou, obzvláště v našich nejtěžších chvílích.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Kdo poručil Slunci a Měsíci, aby se na jeden den zastavily?
2. Kdo řekl: „Mluv Hospodine, tvůj služebník slyší?“
3. Který muž zemřel kvůli své vlastní vinici?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Samsonova žena;
2. Ámos;
3. Davidovi;
Špetka humoru pro zasmání
Rozčiluje se jeden dlužník: „Vždyť mě o tu mizernou tisícikorunu upomínáte už potřetí! Je mi to až
nepříjemné! Vy mne snad chcete dohnat tak daleko, že už si od vás nikdy peníze nevypůjčím.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE POSTNÍ.
⨳ Svátost smíření před Velikonocemi bude: Starý Poddvorov středa 16:30-17:30 hod. 3 zpovědníci
Čejkovice
pátek 16:30-18:00 hod. 4 zpovědníci
/Prosím, dodržujte hygienická opatření!/
⨳ Na Květnou neděli se koná obřad svěcení ratolestí.
⨳ Pašije na Květnou neděli čtou muži podle sv. Marka.
⨳ V Čejkovicích a ve Starém Poddvorově v kostele vzadu na stolku jsou pokladničky, do kterých můžete
přispět na velikonoční výzdobu.
⨳ V neděli 28. 3. 2021 začíná letní čas (o 1 hod. dopředu).
⨳

V kostele vzadu u prosklených dveří se prosím zapište na sobotní a nedělní bohoslužby, aby nebyl
překročen počet osob!

⨳

V sobotu 27. 3. a v neděli 28. 3. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

Velikonoční úklid kostela v Čejkovicích je v sobotu 27. 3. od 9:00 hod. Prosím maminky dětí,
které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání, aby se úklidu zúčastnily.
Rovněž uklízí skupina č. 6.: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 20. 3. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

