Nedělní stránka

7.6. – 14. 6. 2020

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;
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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
Pondělí 10. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Ludmilu a Rudolfa Vlčkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Úterý 10. týdne v mezidobí
Za dar míru a pokoje pro celé lidstvo
Středa 10. týdne v mezidobí
Za dar živé víry a modlitby pro rodiče a děti – setkání rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Rudolfa Vlčka, manželku, dvoje rodiče a duše v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – zapište se na rozpis adoračních služeb
Za kněze, nová kněžská a řeholní povolání
Setkání farní rady na faře
Pátek 10. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františka Kratochvíla, sourozence, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Za dar víry, odpuštění, porozumění v rodinách
Svatební obřad Petr Hanusa – Mgr. Štefánia Demská
Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ - sbírka na potřeby kostela

Neděle 14.6.

Čtení: Dt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; Jan 6,51-58;

8:00
10:00

St. Poddvorov Za rodinu Rampáčkovu Kašíkovu a Matoušovu
Za živé a zemřelé farníky – po mši svaté ve farní zahradě následuje průvod obcí

Nedělní stránka (ostatní informace)
Twitter papeže Františka
„Modleme se za vládce, kteří nesou odpovědnost za péči o svoje národy v těchto chvílích krize, aby jim
Pán pomáhal a dával sílu. A vyskytnou-li se mezi nimi rozdíly, ať pochopí, že ve chvílích krize mají být
jednotní pro dobro lidu, protože jednota je nadřazena konfliktu.“
„Krize je chvíle volby, moment, který nás staví před rozhodnutí. Všichni jsme v životě měli a budeme mít
chvíle krizí. Rodinné, manželské, sociální, pracovní … Také tato pandemie je krize. Jak reagovat? Krize je
procházení ohněm - s cílem nabrat sil.“
„Bůh navrhuje, nenařizuje. Avšak zlý hlas svádí, přepadá, vnucuje: vzbuzuje oslnivé iluze a vábivé, lež
pomíjivé emoce. Zpočátku sugeruje, že jsme všemohoucí, ale potom nás ponechává s prázdnotou v srdci.
Boží hlas však utěšuje a neustále živí nadějí.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. mší svatou začíná příprava rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním. Účast rodičů je povinná!
⨳ V sobotu 13. 6. se koná Mariánská pouť v Žarošicích. V 18:30 hod., modlitba růžence.
V 19:00 hod. je mše svatá. Celebruje P. Marián Pospěcha, farář v Dolní Lutyně.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 17:25 hod.
Nový Poddvorov 17:30 hod.
Čejkovice
17:40 hod.
⨳ V neděli 14. 6. v Čejkovicích je „Oslava Těla a Krve Páně.“ Mše svatá bude v 10:00 hod. ve
farní zahradě. Po mši svaté vyjde průvod z kostela obcí s Nejsvětější Svátostí Oltářní ke čtyřem
oltářům.
Průvod Božího Těla bude zakončen v kostele Svátostným požehnáním.
Zvu všechny děti, zvláště ty, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání, družičky s košíčky květů,
krojovanou a ostatní mládež i všechny farníky.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí od 9:45 hod.
Nový Poddvorov čtvrtek od 14:30 hod.
Čejkovice
pátek
od 9:30 hod.
⨳ Od neděle 7. 6. se zapisují intence na II. pololetí roku 2020. Tyto si můžete zapsat v pondělí a v úterý
v kanceláři na faře od 15:00 do 18:00 hod., nebo vždy v kostele v sakristii po mši svaté.
Prosím o uvedení tel. čísla na vás, abyste v případě změny v konání bohoslužby mohli být kontaktováni.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 8. 6. – 14. 6. [ Iz 16 - 30 ].

⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 13. 6. uklízí skupina č. 5.: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 6. 6. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

