Nedělní stránka
6.6. – 13.6. 2021

Neděle

Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ – sbírka na potřeby kostela

6.6.

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

Pondělí

7.6.
18:00

Pondělí 10. týdne v mezidobí
St. Poddvorov Za Františka Horňáka, manželku, celou zemřelou rodinu a duše
v očistci

Úterý

8.6.

Úterý 10. týdne v mezidobí
Za Františka a Marii Ferdovy, děti a celou živou i zemřelou rodinu

7:30

Středa

9.6.
18:00

Čtvrtek

10.6.
17:00-18:00
17:00
18:00

Středa 10. týdne v mezidobí
Za manžele Vydařelé, vnučku, Miroslava Malíka, Radka Martince,
Otu Gavendu a duše v očistci
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu – příprava rodičů a dětí na l. svaté
přijímání

Pátek

11.6.
17:00
18:00

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františka Kratochvíla, sourozence, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu

Sobota

12.6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie – sbírka na potřeby kostela - mše svatá
s nedělní platností pro rodiče s dětmi

11:00
18:00

Neděle

13.6.
8:00
10:00

Křty: Antonie Hnidáková; Mikuláš Kalábek
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 56. let života s prosbou o další
milosti a dary pro službu – příprava rodičů a dětí na 1. svaté přijímání
11. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34;
Za Josefa Pecku, sourozence, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

St. Poddvorov Oslava NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Za padesátníky s prosbou o dar zdraví – po mši svaté u Zvonice bude průvod obcí

Nedělní stránka [ostatní informace]

Křesťanská cesta začíná milostí přijetím milosti. Budeme-li důvěřovat jen svým vlastním schopnostem,
daleko nedojdeme. Pouze pokud přijmeme Boží lásku, budeme schopni nabídnout světu něco nového.“
„Miluj“ – buď opravdu kontemplativním člověkem v srdci světa. Cokoli děláš, i když třeba převádíš
někoho přes ulici, děláš pro Ježíše, když dáváš někomu sklenici vody, děláš to pro Ježíše. Je to prosté
poučení, ale je důležité. (sv. Matka Tereza)
Twitter papeže Františka
„V životě je nejhorší úzkost, která vzniká z pocitu, že si nevíme rady. Potřebujeme Ježíšovu pomoc.
A tak mu můžeme říci: „Ježíši, věřím, že jsi vedle mě a že mi nasloucháš. Přináším Ti své starosti.
Věřím v Tebe a svěřuji se Ti.
Hádanky na zbystření mysli
1. Kdo řekl: „Copak jsem strážcem svého bratra?“
2. Čím byla biblická žena Šifra a její kolegyně Púa?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Micheáš;
2. Daniel;
Špetka humoru pro zasmání
Potkají se dva v lapáku: „Hele, za co tady vlastně sedíš?“ „No to byla otázka konkurence.“ „Jak to?“
„Ale … Státní banka tiskla úplně stejné bankovky jako já.“
____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ.
⨳ V neděli 13. 6. ve Starém Poddvorově je Oslava NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
Mše svatá je sloužena v 10:00 hod. u Zvonice. Po mši svaté vyjde průvod obcí s Nejsvětější
Svátostí Oltářní do kostela. Zde bude ukončen Svátostným požehnáním.
Na tuto Oslavu zvu celou farnost, také všechny děti, krojovanou a ostatní mládež.
⨳ V neděli 13. 6. se koná Mariánská pouť v Žarošicích se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie – celebrant a kazatel: P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý OCr. velmistr Řádu křížovníků
s červenou hvězdou. V 18:30 hod. je růženec a v 19:00 hod. je mše svatá.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 17:25 hod.
Nový Poddvorov 17:30 hod.
Čejkovice
17:40 hod.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí od 9:30 hod.
čtvrtek od 14:30 hod.
pátek od 9:30 hod.

⨳

V sobotu 12. 6. a v neděli 13. 6. budou sbírky na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 12. 6. uklízí skupina č.7: Rajchmanová A., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 5. 6. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

