Nedělní stránka
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Neděle
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7:30
9:00
10:30
14:00

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Čtení: Sk 9,26-31; 1 Jan 3,18-24; Jan 15,1-8
Za Františka Hlineckého, syna, dvoje rodiče, bratra Karla a celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Za Boženu a Miroslava Majzlíkovy, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Vojtěcha a Ludmilu Martincovy, syna, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Pondělí

4.5.
15:00

Pondělí po 5. neděli velikonoční
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelou Františku Bartálovou

Úterý

5.5.
7:30

Úterý po 5. neděli velikonoční
Za zemřelého Bedřicha Opluštila od spolupracovníků

Středa

6.5.
18:00

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka - dětská mše svatá
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let života a 40 let manželství
s prosbou o další ochranu a dary Ducha Svatého pro celou rodinu
/VII. setkání rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním/

Čtvrtek

7.5.
17:00
18:00

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Květoslavu Tučkovou, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci /po mši svaté je setkání rodičů a dětí ze Starého Poddvorova
před 1. svatým přijímáním/
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:30-19:00
Pátek

8.5.
7:00
8:00

Sobota

9.5.
7:00
9:00
16:00
18:00

Neděle

10.5.

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

Panny Marie, Prostřednice všech milostí - plnomocné odpustky - Čejkovice
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa Planého, rodiče, sourozence a duše v očistci
Po mši svaté je modlitba u pomníku padlých
Sobota po 5. neděli velikonoční
Za živé a zemřelé farníky
Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
St. Poddvorov Svátost smíření před 1. sv. přijímáním
Příprava biřmovanců na faře
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Plnomocné odpusty – Čejkovice / Plnomocné odpustky - Starý Poddvorov
Čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 1 Jan 4,7-10; Jan 15,9-17
Za rodiče Cupalovy, dva syny, vnuka, zetě, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
St. Poddvorov Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče
a kmotry
Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Farní stránka neděle 3.5. 2015

Hluboká láska k Panně Marii
Je pro nás velmi důležité, abychom měli hlubokou lásku k Panně Marii. Ona učila Ježíše chodit, modlit se,
mýt se a dělat všechny ty drobné práce, které činí náš život tak krásným. Ona je musela dělat také. A totéž
dělá teď – bude vždy ochotná pomáhat nám a učit nás, jak patřit pouze Ježíši, jak milovat jedině Ježíše, jak
se ho dotýkat a sloužit mu, i když je skrytý za utrpením. (bl. Matka Tereza)
Svět se skládá ze samých příležitostí k lásce. (Soren Kierkegaard)
Strach z blízkosti Boha
Máme strach z přílišné blízkosti Boha. Přestože říkáme: Věřím ve Tvou lásku ke mně“ – ve skrytosti si
myslíme: „Raději se ke mně moc nepřibližuj. „Říkáme:“ Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je Tvé! - a
zároveň máme strach, že nám bude do všeho mluvit. A on do této nejistoty, obav a strachu vstupuje se svou
láskou a odpuštěním. A závislost na něm je jedinou závislostí, která na rozdíl od jakýchkoliv jiných
závislostí o kterých se dnes mluví, vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí. (biskup Vojtěch)
Twitter papeže Františka
Ježíš není pouze přítelem. Je učitelem pravdy a života, jenž ukazuje cestu k blaženosti.
Hádanky pro zbystření mysli
Ve které řece tekla sedm dní krev místo vody?
U kterého hrobu Ježíš zaplakal? Jak se nazývala hora, na které zemřel Mojžíš?
Špetka humoru pro zasmání
Dnešní kázání: „Ježíš kráčí po vodách.“ Zítřejší kázání: „Hledáme Ježíše.“
Někdy se v Lurdách dají do řeči i němé filmy.
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ V pondělí 4.5. 2015 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ První svatá zpověď pro děti a jejich rodiče je: Čejkovice
sobota 9.5. od 9:00 hod.
Starý Poddvorov sobota 9.5. od 16:00 hod.
⨳ V letošním roce má naše čejkovická farnost zajistit pouť ke sv. C a M v Mikulčicích v neděli
5.7. 2015 v 16:30 hod. – ministranty, krojované, chrámový sbor, hudbu, lektory, modlitbu sv. růžence.
Prosím o modlitbu na tento úmysl a vstřícnost k této mimořádné události.
⨳ Vrcholem přípravy na „ Národní eucharistický kongres“ v naší farnosti bude oslava svátku Božího Těla
v neděli 7.6. 2015 v 10:00 hod.
⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 2.5. 2015

