Nedělní stránka
30. 4. – 7. 5. 2017

Neděle 30.4.

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

Pondělí 1.5.
18:00

Úterý

2.5.
7:30

Středa

Pondělí po 3. neděli velikonoční
Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro rodiny a děti – po mši svaté 1. májová
pobožnost
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Na úmysl dárce

18:00

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů – dětská mše svatá
Za Františka Hlineckého, syna Zdeňka, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

17:00
17:30-19:00

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční - dětská mše svatá
St. Poddvorov u Zvonice Za nemocnou osobu, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci – po mši svaté je průvod do polí a modlitba za úrodu
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

5.5.

Pátek po 3. neděli velikonoční

3.5.

Čtvrtek 4.5.

Pátek

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - V Čejkovicích je mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení fary
Čtení: Sk 2,14.22-28; 1 Petr 1,17-21; Lk 24,13-35;
Za zemřelého Metoděje Holomáče, manželku, zetě, dva syny a dvoje rodiče
St. Poddvorov Za Kateřinu Jurkovičovou, dva manžele a duše v očistci
Za Marii a Klementa Tiché, dvoje rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci – Křest při mši svaté – Martin Kourek
Křty: Sofie Mazuchová; Mattia Vévoda
Svátostné požehnání – průvod ke sv. Marku /Půjdeme kolem kapličky pod
Novosády/

17:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

18:00

Za rodinu Kmentovu

Sobota 6.5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Mše svatá není

Neděle 7.5.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 2,14a.36-41; 1 Petr 2,20b-25; Jan 10,1-10;
Za rodiče Holomáčovy, jejich rodiče, sourozence, dva zetě, celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Za Drahomíra Kůrku, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Zkouška dětského sboru na faře
Za Jana Gertnera, rodiče, vnučku, bratra a celou živou rodinu
Křest – Matúš Polášek
Májová pobožnost

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

Farní stránka - neděle 30. 4. 2017
Twitter papeže Františka
„Víra se uchovává a rozvíjí díky naději. Naděje je kotva upoutaná k nebi.“
„Každý život, který nám jde naproti, je darem a zakouší si přijetí, úctu a lásku.“
„Boží slovo má moc potřít Satana. Proto je třeba se důvěrně obeznámit s Biblí: číst ji často, rozjímat a
asimilovat.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Jaké řemeslo ovládal apoštol Pavel?
2. Jak dlouho sloužil Jákob za svoje ženy Ráchel a Leu?
3. Kolik let se Izák modlil za Rebeku, aby měla děti?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Za 40 dnů;
2. Petr;
3. 3x;
Špetka humoru pro zasmání
„Dobrý den, pane doktore, já budu asi potřebovat brýle.“ „To budete, pane, tady jste totiž v bufetu!“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. V Čejkovicích se konala mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení fary. Nejmenovaní dárci z Čejkovic věnovali na výměnu oken a zateplení fary 2 000 Kč;
1 000 Kč. Pán Bůh zaplať za tyto dary.
⨳ V pondělí 1. 5. 2017 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ Zvu všechny děti, jejich rodiče a ostatní farníky na májové pobožnosti, které se budou konat po každé
večerní mši svaté.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově u Zvonice v 17:00 hod.
je dětská mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k l. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳ Ve středu 3. 5. 2017 v kostele v Čejkovicích mší svatou začíná VIII. příprava rodičů a dětí před
1. svatým přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ V Čejkovicích v neděli 30. 4. 2017 ve 14:00 hod. je Svátostné požehnání, pak bude průvod ke
sv. Marku. Půjdeme kolem kapličky pod Novosády. V případě nepříznivého počasí se průvod nekoná.
⨳ Ve Starém Poddvorově u Zvonice ve čtvrtek 4. 5. 2017 v 17:00 hod. je dětská mše svatá. Po mši svaté
je průvod do polí a modlitba za úrodu. V případě nepříznivého počasí se průvod nekoná a mše svatá
bude v kostele.
⨳ V pondělí 1. 5. 2017 se pouť do Čihoště a Koclířova nekoná pro malý zájem. Uskuteční se později.
⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 1. 5. – 7. 5. 2017 (L 1-24 Kap.)
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 29. 4. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

