Nedělní stránka
16.5. – 23.5. 2021

Neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

16.5.

Čtení: Sk 1,15-17.20-26; 1 Jan 4,11-16; Jan 17,11b-19;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00
Pondělí

17.5.
18:00

Za Bohumila Gavendu, syna, dvoje rodiče, švagra a Boží ochranu pro rodiny
dětí
St. Poddvorov Za Františka Bařinu, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za zemřelého Antonína Křivánka, dvoje rodiče a celou živou rodinu /on-line/
Křest: Natálie Hlinková
Májová pobožnost - podávání svatého přijímání
Pondělí po 7. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za Karla a Marii Havlíkovy, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu (mši svatou slouží P. Martin Mokrý, novokněz z Hodonína. Po mši svaté bude udělovat
novokněžské požehnání)

Úterý

18.5.
7:30

Středa

19.5.
18:00

Úterý po 7. neděli velikonoční
Za Emila Čamka, manželku, sourozence a duše v očistci
Středa po 7. neděli velikonoční
Za Marii Šašvatovou, manžela a rodinu Šašvatovu a Gertnerovu i duše v očistci
(mši svatou slouží P. Martin Mokrý, novokněz z Hodonína. Po mši svaté bude udělovat
novokněžské požehnání)

20:00
Čtvrtek

20.5.
17:00-18:00
17:00
18:00

Setkání farní rady na faře
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce – příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání

Pátek

21.5.
17:00
18:00

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelou rodinu Kornfeilovu a Kaplanovu i celou živou rodinu

Sobota

22.5.

Sobota po 7. neděli velikonoční – sbírka na potřeby kostela - mše svatá s nedělní platností pro rodiče s dětmi

18:00
18:00-24:00
Neděle

Za zemřelé rodiče, syna, dceru, zetě a duše v očistci – příprava dětí a rodičů na
1.svaté přijímání
St. Poddvorov Adorace – prosba o vylití Ducha Svatého - rozpis
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – sbírka na potřeby kostela – slavnostní přímluvy se

23.5.

zapálenými svícemi

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

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

Za Františka Bezůška a ostatní zemřelé od ročníku 1941 a spolužáků
St. Poddvorov Na poděkování Nejsvětější Trojici a Panně Marii za dožití 80. let
za manžela, rodiče, prarodiče a duše v očistci
Za Jana Gertnera, manželku, vnučku, bratra, rodiče Škrobákovy, Knápkovy,
Gertnerovy a celou živou i zemřelou rodinu /on-line/
Májová pobožnost - podávání svatého přijímání

Nedělní stránka [ostatní informace]

Do chrámu se na mnoha místech vystupuje po schodech, které je možné chápat jako výstup z přízemí
obchodů, spěchu a hluku do poschodí, zastavení a ticha, kde se mohu setkat s Ježíšem Kristem
v Eucharistii.
(b.V.)
Twitter papeže Františka
„Nesmíme dovolit, aby zákony trhu převládly nad zákonem lásky a zdraví pro všechny.“
„Kontemplativní rozměr lidského bytí je trochu jako „sůl“ života. Můžete kontempletovat při pohledu na
slunce, které vychází, nebo na stromy, jak se na jaře zelenají i při poslechu hudby nebo ptačího zpěvu, nebo
před mistrovským dílem, kterým je lidská tvář.“
„Žít v nepravdivé komunikaci je závažné, neboť brání vztahům a tudíž brání lásce. Kde je lež, tam není
láska.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Co se stalo Starozákonnímu Jakubovi, když bojoval s Bohem?
2. Jak se jmenovala prodavačka Purpuru, která se dala pokřtít sv. Pavlem?
3. Kdo byl posledním prorokem SZ?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Jan Křtitel; 2. Pasák ovcí; 3. Sv. Pavel;
Špetka humoru pro zasmání
V hodině matematiky dává pan učitel příklad:
„Dům má schodiště, skládá se z pěti pater, každé patro má dvacet schodů. Kolik schodů musí obyvatel
domu vyjít, aby se dostal z přízemí do posledního patra?“ „Všechny,“ povídá Pavlík.
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ V neděli 30. 5. je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V naší farnosti je „Zásvětná pouť“ do Žarošic,
kde v 11:00 hod. je mše svatá. Opět se jde pěšky. Naši předkové chodili na pouť poděkovat a poprosit
za dar víry v rodinách, obci i farnosti. Zvu farníky, děti, jejich rodiče i mládež.
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
Kdo bude chtít využít tento autobus, nechť se zapíše v kostele vzadu na stolku nejpozději do středy
26.5. Také pěší poutníci se zapište! V případě malého zájmu, autobus nepojede. Včas to bude
oznámeno.
⨳

V sobotu 22. 5. a v neděli 23. 5. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 22. 5. uklízí skupina č. 4: Svobodová L., Škrobáková A., Pazderková M., Sládková H.,
Konečná Ž.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 15. 5. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

