Nedělní stránka
23.5. – 30.5. 2021

Neděle

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

Pondělí

24.5.
18:00

Památka Panny Marie, Matky církve
Nový Poddvorov u kapličky Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o další ochranu, dar zdraví a za zemřelou rodinu

Úterý

25.5.
15:00

Úterý 8. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za zemřelou Marii Miatinohovou

Středa

26.5.
18:00

Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Za Žofii a Josefa Šťavíkovy, živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

27.5.
17:00-18:00
17:00
18:00

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Miroslava Prygla, živou i zemřelou rodinu Pryglovu s prosbou
o ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého, Boží požehnání a dar zdraví pro
celou rodinu – příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání

Pátek

28.5.
17:00
18:00

Pátek 8. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jana Hycla, syna Františka, dvoje rodiče, jejich děti, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Sobota

29.5.

Sobota 8. týdne v mezidobí – sbírka na potřeby kostela - mše svatá s nedělní platností pro rodiče s dětmi

11:00
18:00
Neděle

Křest: Adéla Balátová
Za živé a zemřelé farníky – příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – sbírka na potřeby kostela; „Zásvětná pouť v Žarošicích“

30.5.

Čtení: Dt 4,32-34.39-40; Řím 8,14-17; Mt 28,16-20;

7:30
9:00
11:00

Za zemřelého Miroslava Škrobáka, rodiče, Josefa Mráku, manželku, syna Pavla
a duše v očistci
St. Poddvorov Za Jaroslava Stávka k nedožitým 80. let a za celou živou i zemřelou
rodinu
Za poutníky a živé i zemřelé farníky – mše svatá je sloužena v Žarošicích

Nedělní stránka [ostatní informace]

Bez Ducha Svatého nejsme schopni žít svůj každodenní život. On způsobuje, že jsme schopni žít z víry,
modlit se, plnit své poslání, neztrácet naději a mít dost lásky k lidem, přátelům i nepřátelům.
Ducha Svatého potřebujeme ke všemu.
Twitter papeže Františka
„Během měsíce května pozvedněme svůj zrak k Matce Boží, k naší útěše a jisté naději, a modleme se
společně růženec, abychom společně čelili zkouškám této chvíle a byli stále více sjednoceni jako duchovní
rodina.“
„Strom lze rozpoznat podle plodů. Skutečně křesťanský život vydává svědectví o Kristu. Milujte své
bratry a sestry, počínaje nejchudšími a nejvíce trpícími, jako On a milujte je svým srdcem a přinášejte
světu ovoce dobroty, ovoce lásky a ovoce míru.“
Hádanky na zbystření mysli
1. Jak se jmenoval vladař, který Ježíše odsoudil k smrti kříže?
2. Jak se jmenovala manželka Mojžíše?
3. Který prorok chtěl utéct na lodi, aby se vyhnul poslání od Boha?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Poranění kyčelního kloubu; 2. Lýdie; 3. Jan Křtitel;
Špetka humoru pro zasmání
Dva chlapíci se potkají a jeden se ptá druhého:
„Byl jsi včera večer v hospodě?“ „Ne, moje žena rozhodla, že se mi tam nechce“.
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
⨳ 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 29. 5. a v neděli 30. 5. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 29. 5. uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 22. 5. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

