Nedělní stránka

31.5. – 7. 5. 2020

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - sbírka na potřeby kostela

Neděle 31.5.

Čtení: Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23;

14:00

Za P. Jaromíra Mikuláška a kněze, kteří působili v naší farnosti
St. Poddvorov Za rodiče Sůkalovy, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Hedviku Pazderkovou, manžela, dva syny, dceru, zetě, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Svátostné požehnání + májová pobožnost

7:30
18:00

Památka Panny Marie, Matky církve – svatodušní pondělí
Za uzdravení těžce nemocných
St. Poddvorov Za živé a zemřelé pětasedmdesátníky a duše v očistci

7:30
9:00
10:30

Pondělí 1.6.

Úterý

2.6.
7:30

Středa

18:00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Za zemřelého Bohumila Gavendu od ročníku 1938 a spolužáků – setkání rodičů
a dětí před 1. svatým přijímáním

17:00
18:00

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Anežku a Josefa Uhrovičovy, jejich rodiče, celou zemřelou
rodinu a Boží požehnání a ochranu Matky Boží pro živou rodinu
Tichá adorace + svaté přijímání

3.6.

Čtvrtek 4.6.

17:30-18:30
Pátek

5.6.
17:00
18:00

Sobota

Úterý 9. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky

6.6.
7:30
11:30

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Anežku Opluštilovou, manžela, vnučku, Marii Sasínkovou, manžela, syna,
dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie
St. Poddvorov Mše svatá svatební Kateřina Blahová – Bronislav Barkovsi
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - sbírka na potřeby kostela

Neděle 7.6.

Čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Jan 3,16-18;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Za zemřelou Žofii Brovarnyjovou, manžela a syna
St. Poddvorov Za Vladimíra Cupala, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za Emílii Křišťálovou, syna Pavla, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Křty: Barbora Šťavíková; Bibiana Jana Bízová;
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)
Modlitba Svatého otce za Zemi a lidstvo
Milující Bože, Stvořiteli nebe, Země a všeho, co obsahují, otevři naši mysl a dotkni se našich srdcí,
abychom byli součástí Stvoření, tvého daru.
Buď nablízku těm, kteří jsou v těžkých časech v nouzi, zvláště nejchudším a nejzranitelnějším.
Pomoz nám prokazovat kreativní solidaritu, když se snažíme reagovat na následky globální pandemie.
Daruj nám odvahu ve snaze o změny, kterých je potřeba při hledání společného dobra. Kéž se nyní více
než kdy jindy cítíme propojeni a na sobě závislí.
Umožni nám naslouchat a odpovídat na pláč Země a chudých. Kéž je jejich utrpení porodními bolestmi
při zrození bratrštějšího a udržitelného světa.
Prosíme tě skrze Krista našeho Pána, pod milujícím pohledem Panny Marie Pomocnice křesťanů. Amen.
Twitter papeže Františka
„Chudoba v duchu, pláč, tichost, žízeň po svatosti, milosrdenství, očištěné srdce a skutky pokoje mohou
vést k pronásledování kvůli Kristu, avšak toto pronásledování je nakonec příčinou radosti a velké odměny
v nebi.“
„Naše svědectví otevírá lidem dveře a naše modlitba otevírá jejich srdce Otci, aby je přitáhnul.“
„Každá nespravedlnost, spáchaná na pracujícím člověku, pošlapává lidskou důstojnost, důstojnost toho, kdo
se této nespravedlnosti dopouští.
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. deset let;
2. téměř půl hodiny; 3. Jozue;
Špetka humoru pro zasmání
„Nevíš, co dělá Tonda Kvaček?“ „Jezdí taxíkem.“ „Fakt? A kde na to bere?“

______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ 1. svaté přijímání dětí bude v neděli 6. 9. 2020 v 10:30 hod.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. mší svatou začíná příprava rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ Od 25. 5. podle nařízení vlády je dovoleno zúčastnit se bohoslužeb 300 osob, při dodržení
zákonných opatření. Prosím o dodržení těchto pokynů!
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí
pátek

16:30-18:00 hod.
16:30-18:00 hod.

⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 1. 6. - 7. 6. [ Iz 1-15 ].

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 6. 6. uklízí skupina č. 4.: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 30. 5. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

