Nedělní stránka
17.4. – 24.4. 2016

Neděle

17.4.
7:30
9:00
10:30
14:00
17:30

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk13,14.43-52; Zj 7,9.14b-17; Jan 10,27-30;
Za Ludmilu Cvanovou, manžela, syna, zetě, celou živou a zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Vlastu Račickou, manžela, syna, dceru, dvoje rodiče
a rodinu Kašíkovu
Za Karla a Ludmilu Kornfeilovy, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání – průvod ke sv. Marku /Půjdeme kolem kapličky pod
Novosády/
St. Poddvorov Průvod do polí od Zvonice

Pondělí

18.4.
18:00

Pondělí po 4. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za těžce nemocnou osobu a za uzdravení

Úterý

19.4.

Úterý po 4. neděli velikonoční
Za Františka Kmentu, dvoje rodiče, zetě, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

7:30

Středa

20.4.
18:00

Středa po 4. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Za Marii Konečnou, manžela, dvě dcery, dva syny a dva vnuky
Po mši svaté je v kostele příprava rodičů a dětí z Čejkovic před 1. sv. přijímáním

Čtvrtek

21.4.
17:00
18:00

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelou Elizabeth Brown (Elizabet Braun), za spásu její
duše, dceru Amandu a duše v očistci
Po mši svaté je v kostele příprava rodičů a dětí ze Starého Poddvorova
před 1. sv. přijímáním
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:30-19:00
Pátek

Sobota

Pátek po 4. neděli velikonoční

22.4.
17:00

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní

18:00
19:00

Za Ludmilu Kratochvílovou, manžela, dceru, dva syny a dvoje rodiče
Biblická hodina faře

23.4.
7:30
10:30

Neděle

24.4.
7:30
9:00
10:30
14:00

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
Za Jaroslava Stříteckého, manželku, syna, sestru, bratra a dvoje rodiče
Křest – Ondřej Veselský
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na Ukrajinu
Čtení: Sk 13,14.43-52; Zj 7,9.14b-17; Jan 10,27-30;
Za Jendu Holomka a dar Božího milosrdenství pro celou živou a zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Veroniku Havlíkovou, manžela, dvoje rodiče, sourozence,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Miroslavu Koroptničkovou, rodiče a sestry
Svátostné požehnání

Farní stránka neděle 17.4. 2016
Každý člověk touží být milován
„Kéž by člověk byl milován, miloval a byl milý.“

(Benjamin Franklin)

Každý člověk touží být milován. Všem lidem je společné, že chtějí mít význam pro někoho druhého.
Výrazem největšího zoufalství je výrok: „Mě už nikdo nepotřebuje.“ Anebo slovo pohrdání: „Po mně už
neštěkne ani pes.“ Na prahu pekla stojí osamocení. Klíčem ke štěstí a dveřmi vedoucími z osamocení je
nezištné sebedarování. Myslím-li víc na druhé než na sebe, nemohu zůstat osamocen, protože má mysl i
konání jsou plné lidí. Když se rozhodneme lásku dávat spíš než ji hledat, promění se vše, co prožíváme.
Život nám bude připadat snadnější a dostane se nám odměny v přátelství druhých.
„Lásky, po níž toužím se nedočkám, jestliže nezačnu milovat jako první“.
Hádanky na zbystření mysli
Kdo musel jíst celý měsíc jen maso?
Kdo nahradil Jidáše mezi Ježíšovými učedníky?
Kteří dva evangelisté zaznamenali modlitbu Páně?
Špetka humoru pro zasmání
Do nebe přilétne dušička. Je celá pomačkaná v ruce ještě drží pokroucený volant. Přichází před soudnou
stolici Boží a po chvilce přilétne její anděl strážný, celý udýchaný se omlouvá: „Já sice mám trénovaná
křídla, ale on jel tím Porschem tak rychle, že jsem mu zkrátka nestačil.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich
rodiče.
⨳ V Čejkovicích v neděli 17.4. 2016 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 v neděli 17.4. 2016 v 17:30 hod. od Zvonice se koná prosebná pobožnost za
úrodu v polích. V případě nepříznivého počasí se prosebná pobožnost nekoná.
⨳ Od pondělí 18.4. 2016 se zapisují intence na II. pololetí 2016. Tyto si můžete zapsat v pondělí
a v úterý v kanceláři na faře od 15:00-18:00 hod., nebo vždy po mši svaté v kostele.
Prosím o uvedení tel. čísla na vás, abyste v případě změny v konání bohoslužby mohli být informováni.
⨳ V sobotu 21.5. 2016 se koná pouť ke Svaté bráně do Znojma a do Hlubokých Mašůvek. Prosím, zapište
se co nejdříve v kostele vzadu na stolku do sešitu. Zapsání je závazné!
Odjezd autobusu je: Starý Poddvorov 6:30 hod., Nový Poddvorov 6:35 hod., Čejkovice 6:50 hod.
Připravujeme také pouť ve čtvrtek 23.6. 2016 na Turzovku.
⨳ Příští neděli bude sbírka na Ukrajinu.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 16.4. 2016

P. Miloslav Čamek, farář

