Nedělní stránka
30.5. – 6.6. 2021

Neděle

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

Pondělí

31.5.
7:30
18:00

Úterý

1.6.
7:30

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
Svátek Navštívení Panny Marie
Za rodiny, děti, mládež a obrácení hříšníků
St. Poddvorov Za zemřelého Josefa Kotáska od spolužáků a ročníku 1950
Památka sv. Justina, mučedníka
Za Josefa a Josefu Střechovy, děti a jejich rodiče

Středa

2.6.
18:00

Středa 9. týdne v mezidobí
Za Františka Stávka, sourozence, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

3.6.

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za kněze, nová kněžská a řeholní povolání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Průdkovu, Kovaříkovu a duše v očistci příprava rodičů a dětí na 1. svaté přijímání

16:00
17:00
17:00
18:00

Pátek

4.6.
17:00
18:00

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

Sobota

5.6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka – sbírka na potřeby kostela - mše svatá s nedělní
platností pro rodiče s dětmi

18:00
19:00

Neděle

6.6.

Za Marii a Jana Kornfeilovy, řádové sestry Lucii a Gonzágu a duše v očistci –
příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání
Příprava Božího Těla na farní zahradě
Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 24,3-8; Žid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26;

8:00
10:00

St. Poddvorov Za Annu Štětkovou k nedožitým 80. let a zemřelého manžela
Za živé a zemřelé farníky – po mši svaté ve farní zahradě následuje průvod obcí

Nedělní stránka [ostatní informace]

Modlitba k Matce Boží
Svatá Maria, Matko Boží, Tys darovala světu pravé světlo Ježíše Krista svého Syna – Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala Božímu povolání, a jak ses stala zdrojem té dobroty, která prýští z něho.
Ukaž nám Ježíše. Veď nás k němu. Uč nás poznávat a milovat ho, abychom byli schopni opravdové lásky
a uprostřed žíznivého světa byli pramenem živé vody. Amen.
Twitter papeže Františka
„Práce sv. Josefa nám připomíná, že Bůh sám, když se stal člověkem nepohrdl prací. Prosme sv. Josefa
Dělníka, aby nám pomohl najít způsoby, jak vyjádřit naše pevné přesvědčení a říci: žádný mladý člověk,
žádný člověk vůbec, žádná rodina by neměla být bez práce!“
Hádanky na zbystření mysli
1. Který prorok předpověděl, že se Mesiáš narodí v Betlémě?
2. Který prorok byl vhozen do lví jámy?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Pilát;
2. Sipora;
3. Jonáš;
Špetka humoru pro zasmání
„Víš, jak udržíš hlupáka dvacet čtyři hodin v nejistotě?“ „To nevím, jak?“ „Zítra ti to řeknu!“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
⨳ V neděli 6. 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 farní zahrady obcí s Nejsvětější Svátostí Oltářní ke
čtyřem oltářům. Průvod Božího Těla bude zakončen v kostele Svátostným požehnáním.
Zvu všechny děti, družičky s košíčky květů, krojovanou a ostatní mládež i všechny farníky.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí
pátek

16:45 – 18:00 hod.
16:30 – 18:00 hod.

⨳ Od neděle 30. 5. se zapisují intence na II. pololetí roku 2021. 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.
⨳ Děkuji všem, kteří se zúčastnili nedělní pouti do Žarošic, zvláště těm, kteří šli pěšky, dětem
a chrámovému sboru.
⨳

V sobotu 5. 6. a v neděli 6. 6. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 5. 6. uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L. ,
Opluštilová J.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 29. 5. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

