Nedělní stránka
29.3. – 5.4. 2015

Neděle

29.3.
7:30
9:00
10:30
14:00
15:00

KVĚTNÁ ( PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - Čtení: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47
Za Svatopluka a Jindřišku Kalábkovy, syna Jana, rodinu Kalábkovu, Novotnou,
Kudličkovu, Ondrovu a duše v očistci
St. Poddvorov Za Oldřicha Robka, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Boží ochranu, duše v očistci a zemřelé sourozence
Křížová cesta – modlí se ministranti
St. Poddvorov Křížová cesta, kterou povede dětský sbor

Pondělí

30.3.
7:30

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
St. Poddvorov Za Boženu Hajdovou, manžela, rodiče a rodiče Halškovy a duše
v očistci

Úterý

31.3.
7:30

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Za Antonii Korábovou a rodiče

Středa

1.4.
7:30
18:30

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Za zemřelé rodiče, sourozence a duše v očistci
Zkouška dětského i dospělého chrámového sboru v kostele

Čtvrtek

2.4.
16:00
18:00

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

3.4.
16:00
17:00
18:00
20:00-8:00

VELKÝ PÁTEK – den přísného postu – sbírka na Boží hrob
Modlitby v kostele – dle rozpisu (8:00 modlitba breviáře)
St. Poddvorov Křížová cesta
Křížová cesta – modlí se žáci 8. a 9. třídy + doprovod chrámového sboru
Velkopáteční obřady
Celonoční adorace – modlí se muži i ženy

4.4.
8:00-19:00
19:15

BÍLÁ SOBOTA – sbírka na potřeby kostela
Modlitba u Božího hrobu – dle rozpisu (8:00 modlitba breviáře)
Velikonoční vigilie - Za živé a zemřelé farníky

Pátek

8:00-17:00

Sobota

Neděle

5.4.
7:30
9:00
10:30
14:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - sbírka na potřeby kostela – Čtení: Sk 10,34
a 37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9
Za Jendu Holomka, dar Božího milosrdenství pro celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Jana Šupu, manželku, sestru, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Za Tomáše Švába, celou živou i zemřelou rodinu
Te Deum + Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 29.3. 2015
Být nástrojem
Jsme jen nástroji, které Bůh používá. Tyto nástroje přinášejí užitek podle toho, nakolik jsou ve spojení
s Bohem. Jak říká svatý Pavel: „Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dal vzrůst“ (1Kor 3,6). Dostáváme
milost úměrnou naší svatosti, vroucnosti a podle stupně sjednocení s našim Pánem. Svatost je duší pravého
apoštolátu. Proto se musíme snažit z celého srdce a z celé duše o svatost. (bl. Matka Tereza)
___________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je (KVĚTNÁ PAŠIJOVÁ NEDĚLE).
⨳ 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.
Ve Starém Poddvorově v 16:00 hod. bude na Zelený čtvrtek „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 je v 17:00 hod.
⨳ Večer na Bílou sobotu ke Slavnosti Světla a obnově křestních slibů si přineste svíce!
⨳ Na Velký pátek od 8:00 hod do 17:00 hod. budou modlitby v kostele.
Na Bílou sobotu od 8:00 do 19:00 hod. je modlitba u Božího hrobu. Vzadu v kostele na stolku je
sešit, do kterého se prosím zapište na služby – nejlépe po dvojicích.
⨳ Svátost smíření bude v Čejkovicích ve středu 1.4. 2015 od 16:30 do 18:30 hod.
⨳ Obracím se ke klepačům v Čejkovicích i ve Starém a Novém Poddvorově. Připravte se na klepání
od večera Zeleného čtvrtku do poledne Bílé soboty!
⨳ V neděli na Boží hod velikonoční se budou žehnat velikonoční pokrmy.
⨳ Nácvik ministrantů bude na Zelený čtvrtek v 17:00 hod. v kostele; Velký pátek v 15:30 hod.;
Bílá sobota v 15:00 hod.
⨳ Na Velký pátek je sbírka na Boží hrob. Na Bílou sobotu, v neděli a v pondělí jsou sbírky na potřeby
kostela.
⨳ 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 18:54 hod.
Nový Poddvorov 18:57 hod.
Čejkovice
21:34 hod.
⨳ V tomto týdnu jsou změny v konání bohoslužeb.
⨳ Děkuji za velikonoční úklid kostela.
V Čejkovicích 28.3. 2015

P. Miloslav Čamek, farář

