Nedělní stránka
16. 4. – 23. 4. 2017

Neděle 16.4.
7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí 17.4.
7:30
9:00
10:30

Úterý

18.4.

Středa

19.4.

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – sbírka na potřeby kostela
Za živé a zemřelé farníky
St. Poddvorov Za Alžbětu Veselskou, manžela, syna, snachu, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Františka Miatinohu, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Křest při mši svaté – Kristýna Šťavíková
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Mše svatá není

18:00

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – dětská mše svatá
Za zemřelého Vladimíra Škrobáka k nedožitým 90. narozeninám

17:30-19:00

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za rodiče Pryglovy, bratra Štěpána, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci – společné udělování svátosti nemocných
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

21.4.

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Čtvrtek 20.4.
16:30
17:30

Pátek

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9;
Za Vladimíra Zpěváka, manželku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 40. let společného
života
Za Vojtěcha Pecku, manželku, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Te Deum + Svátostné požehnání

16:30

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

17:30

Za Marii Konečnou, manžela, dvě dcery, dva syny a dva vnuky – společné
udělování svátosti nemocných

7:30

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Za Marii a Miroslava Fialovy, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Sobota 22.4.

Neděle 23.4.
7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Čtení: Sk 2,42-47; 1 Petr 1,3-9; Jan 20,19-31;
Za živé a zemřelé sedmdesátníky
St. Poddvorov Za Bedřicha a Annu Horňákovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Karla a Ludmilu Kornfeilovy, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Křty: Eleanor Anna Vaňková; Nina Anežka Blaško; Terezie Novotná;
Rozárie Novotná;
Korunka k Božímu milosrdenství

Farní stránka - neděle 16. 4. 2017
Vzkříšení
Vzkříšený Ježíš přichází a ani strach učedníků jej nezadrží, aby k nim nepřišel zamčenými dveřmi a
nepopřál jim pokoj. Vzkříšení znamená, že žádný zámek a žádná závora nemohou zadržet Vzkříšeného, aby
nedošel k našemu srdci a nevstoupil k nám. Kristus jako pravé dveře, to je výstižný obraz pro vzkříšení. I
když své dveře zamkneme, Kristus, jako brána k životu, je rozlomí a projde jimi. Až k nám přijde našimi
zamčenými dveřmi, získáme zase přístup k sobě samým.
Tajemné průchody
Ježíš prošel utrpením na kříži smrti, ale později ho jeho přátelé viděli živého šťastného. Od té doby vstoupil
do mlčení. Chodí cestami, které nikdo neočekává. Kdo ho ale hledá, ten najde jeho stopu.
(z častopisu Duha)
Malé křížky jsou celou vaší radostí, setkáváme se s nimi častěji než s velkými a ony připravují srdce
k přijetí velkých křížů, až to bude vůlí našeho Dobrého Mistra.
(sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Konala se sbírka na potřeby kostela
⨳ V pondělí 17. 4. 2017 se koná sbírka na potřeby kostela.
⨳ V pondělí 17. 4. 2017 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ Ve středu 19.4. 2017 v 18:00 hod. v kostele v Čejkovicích mší svatou začíná VII. příprava rodičů a dětí
před 1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ V Čejkovicích v kostele příští neděli ve 14:00 hod. bude Korunka k Božímu milosrdenství
⨳ Přineste příští neděli do sakristie postní almužny v papírových schránkách!
⨳ Velké díky a Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do „Velikonočního jarmarku“
pro Misie. Výtěžek činil 23 000 Kč. Tento dar bude odeslán na konto Pepežského misijního díla na
záchranu misijních sirotků. Kéž vám Pán odplatí vaši dobrotu a štědrost.
⨳ Děkuji za zpěv chrámovému sboru, muzikantům, lektorům, ministrantům, kostelníkům, klepačům,
výzdobu, úklid kostela a fary, také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na vytvoření
krásných obřadů Svatého týdne.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 17. 4. – 23. 4. 2017 (Flp 1-4 Kap + 1Kr 1-22 Kap.)
Radost vykoupených Božích dětí, pokoj a stálou blízkost vzkříšeného Krista ze srdce přeje a vyprošuje
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 15. 4. 2017

