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Neděle

4.6.

7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí

5.6.
17:00
18:00

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - sbírka na „Charitu“ – slavnostní přímluvy
se zapálenými svícemi
Čtení: Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23;
Za zemřelého Josefa Hnidáka od ročníku 1949 a spolužáků
St. Poddvorov Za Rudolfa a Ludmilu Vlčkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Josefa Pecku, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Svátostné požehnání
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
St. Poddvorov Za Annu a Pavla Štěpánkovy, sestru Josefu, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Na dobrý úmysl dárce

Úterý

6.6.

Úterý 9. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Středa

7.6.

Středa 9. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
St. Poddvorov Za Petra a Marii Veselské, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Za Františka Svobodu, dvě manželky, dceru, syna a rodiče Floriánovy

17:00
18:00

Čtvrtek 8.6.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
17:30-19:00 Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
20:00 Setkání farní rady na faře – domluva na „ Farní den“
Pátek

9.6.
17:00
18:00

Pátek 9. týdne v mezidobí – Noc kostelů
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Opluštilovou, manžela, vnučku, Marii Sasínkovou, manžela, syna,
dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

7:30

Sobota 9. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
Celodenní „Děkanátní setkání mládeže“ v Dolních Bojanovicích

7:30
9:00

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – Zásvětná pouť do Žarošic - sbírka na potřeby
kostela
Čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Jan 3,16-18;
Na dobrý úmysl dárce
St. Poddvorov Za Rudolfa Vlčka a manželku s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu
Mše svatá není
/Zásvětná pouť v Žarošicích – Za poutníky a živé i zemřelé farníky/

Sobota 10.6.

Neděle 11.6.

11:00

Farní stránka: 4. 6. 2017

Nové světlo
Viny zklamání, bezmoc, zkoušky a jakákoliv noc se mohou stát prostorem, ve kterém zazáří díky
vzkříšenému Kristu světlo. V tomto světle pak můžeme zahlédnout nejen nesmírnou lásku Boha Otce a
jeho Syna, ale pocítit i moc Ducha Svatého, který z nás tvoří „svědky.“ (b.V.)
Twitter papeže Františka
Mír musí být vybudován na spravedlnosti, na celistvém lidském rozvoji, na úctě k lidským právům, na
ochraně stvoření.
Bůh nechává vykvést Svým nejkrásnějším květům mezi nejsuššími kameny.
Naši naději je Pán Ježíš, kterého poznáváme jako živého a přítomného v nás, v našich bratřích a sestrách.
Špetka humoru pro zasmání
Tatínek na svého syna: Že se nestydíš bít mladší sestru! Pamatuj si, že když silnější bije slabšího, je to
zbabělost!“ „Tak si to pamatuj, tati.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
⨳ V pondělí 5. 6. 2017 se v kanceláři na faře neúřaduje.
⨳ Ve středu ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. a v Čejkovicích v 18:00 hod. je dětská mše svatá.
Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se koná pouť na Svatý Hostýn pro děti, které 14. 5. 2017 přistoupily k 1. svatému
přijímání.
Odjezd autobusu z Čejkovic je: 6:45 hod. od autobusové zastávky u kostela a Kovárny.
⨳ Noc kostelů bude v Čejkovicích v pátek 9. 6. 2017 od 18:00 do 23:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Přesný program je na plakátech.
⨳ V neděli 11. 6. 2017 je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V naší farnosti je „Zásvětná pouť“ do
Žarošic. Opět se jde pěšky. Je také zajištěn autobus. Naši předkové chodili na pouť poděkovat
a poprosit za dar víry v rodinách, obci i farnosti.
Zvu rodiny i děti, zvláště ty, které byly letos u 1. svatého přijímání a také jejich rodiče.
Program 5:00 hod. – vychází se od kostela v Čejkovicích
9:30 hod. – odjíždí autobus z Čejkovic z obvyklých stanovišť
11:00 hod. - mše svatá
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 5. 6. – 11. 6. 2017 (1P 4-5 kpt.; Jdt 1-16 kpt.)

⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 10. 6. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 3: Ševčíková J., Balátová M.,
Holomková J., Bártová M., Zpěváková K.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 3. 6. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

