Nedělní stránka
14. 4. – 21. 4. 2019

Neděle

14.4.
7:30
9:00
10:30
14:00
15:00

Pondělí

15.4.
7:30

Úterý

Středa

Čtvrtek

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56;
Za Anastázii Drábkovou, manžela, tři syny, dceru, dva zetě a celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Bedřicha a Annu Horňákovy, dvoje zemřelé rodiče, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Tomáše Švába, otce, rodiče Svobodovy, celou živou i zemřelou rodinu
přímluvy 1. skupina biřmovanců
Křížová cesta + Svátostné požehnání – modlí se ministranti
St. Poddvorov Křížová cesta – za děti v misiích
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
St. Poddvorov Za Josefu Sasínkovou, dvoje rodiče, Marii Bortlíkovou, manžela
a duše v očistci

7:30

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Na dobrý úmysl dárce

7:30

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Za členky Růžencového bratrstva

16.4.

17.4.

18.4.
16:00
17:00
18:00

ZELENÝ ČTVRTEK
St. Poddvorov Svatá hodina
Nácvik ministrantů
Mše svatá na památku Večeře Páně – Za kněze, kteří působili v naší farnosti
+ Svatá hodina

Pátek

19.4.
8:00-17:00
15:30
16:00
17:00
18:00
20:00-8:00

VELKÝ PÁTEK /den přísného postu/
Modlitby v kostele – dle rozpisu (8:00 modlitba breviáře)
Nácvik ministrantů
St. Poddvorov Křížová cesta
Křížová cesta – modlí se žáci 8. a 9. tříd + doprovod chrámový sbor
Velkopáteční obřady
Celonoční adorace – modlí se muži, ženy a biřmovanci

Sobota

20.4.
8:00-19:00
15:00
20:00

BÍLÁ SOBOTA - sbírka na novou vitráž sv. Urbana
Modlitba u Božího hrobu – dle rozpisu (8:00 modlitba breviáře)
Nácvik ministrantů
Velikonoční vigilie – Za živé a zemřelé farníky

Neděle

21.4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Částečné odpustky Čejkovice
sbírka na novou vitráž sv. Urbana

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

Čtení: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9;
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 60. let s prosbou o dar zdraví
pro celou rodinu, zemřelého Vladimíra Zpěváka a manželku
St. Poddvorov Za zemřelou Vlastu Račickou, manžela, syna, dceru, dvoje rodiče,
sourozence, živou rodinu a duše v očistci
Za zemřelého Ondřeje Mařáka, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu – přímluvy
2. skupina biřmovanců
Te Deum + Svátostné požehnání

Nedělní stránka /ostatní informace/
⨳ Dnes je KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) neděle. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Dnešními obřady Květné neděle jsme vstoupili do Svatého týdne. Na Zelený čtvrtek je svátek
Svátosti Oltářní. Na Velký pátek je den umučení a smrti Páně. Na Bílou sobotu je den modliteb
u Ježíšova hrobu. Večer se bude konat Vigilie – Vzkříšení.
V Čejkovicích na Zelený čtvrtek po mši svaté bude „Svatá hodina“ před Svatostánkem.
⨳ Na Velký pátek je den přísného postu od masa a újmy! Křížová cesta ve Starém Poddvorově je
v 16:00 hod. a v Čejkovicích v 17:00 hod.
⨳ Večer na Bílou sobotu ke Slavnosti Světla a obnově křestních slibů si přineste svíce!
⨳ Na Velký pátek od 8:00 do 17:00 hod. budou modlitby v kostele. Od 20:00 do 8:00 hod. je celonoční
adorace. Na Bílou sobotu od 8:00 do 19:00 hod. je modlitba u Božího hrobu. Vzadu v kostele na stolku
jsou sešity, do kterých se prosím zapište na služby – nejlépe po dvojicích.
⨳ Svátost smíření bude v Čejkovicích ve středu 17. 4. od 16:00-18:00 hod.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 9. 4.– 21. 4. [ Lk 19 – 24 kap.; 1Pa 1 – 14 kap.]

⨳ Individuální příprava všech biřmovanců je účastí na všech velikonočních obřadech a mší svatých.
Rovněž připomínám na adorační služby na Velký pátek /denní a noční adorace/ a Bílou sobotu.
Vzadu na stolku je rozpis do kterého se zapíší biřmovanci, kteří nejsou ještě zapsáni!
⨳ Obracím se ke klepačům v Čejkovicích i ve Starém a Novém Poddvorově. Připravte se na klepání
od večera Zeleného čtvrtku do poledne Bílé soboty! Prosím skauty, aby se také připojili!
⨳ V neděli na Boží hod velikonoční se budou žehnat velikonoční pokrmy.
⨳ Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu je možné ze Starého a Nového Poddvorova využít
pravidelných spojů autobusové dopravy Integrovaného dopravního systému:
Zelený čtvrtek, Velký pátek – odjezd:
Starý Poddvorov
17:54 hod.
Nový Poddvorov 17:57 hod.
Čejkovice
20:04 hod. a 20:49 hod.
Bílá sobota – odjezd:

Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

18:54 hod.
18:57 hod.
21:34 hod.

⨳ V tomto týdnu jsou změny v konání bohoslužeb.
⨳

Na Velký pátek můžete přispět do pokladničky „Na Boží hrob“ vzadu u kaple. Na Bílou sobotu,
v neděli a v pondělí jsou sbírky na novou vitráž sv. Urbana.

⨳

V sobotu 20. 4. uklízí skupina č. 10.: Hnidáková H., Drábková J., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

⨳

Děkuji za velikonoční úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 13. 4. 2019

P. Miloslav Čamek, farář

