Nedělní stránka
4.7. – 11.7. 2021

Neděle

14. neděle v mezidobí – sbírka na bohoslovce

4.7.

Čtení: Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6;

7:30
9:00
10:30
11:30
Pondělí

5.7.
8:00
9:10

Za Anežku a Štěpána Kmentovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
St. Poddvorov Za Marii Svobodovou, rodinu Boubínovu a duše v očistci
Za Emílii Křišťálovou, syna Pavla, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Křest: Natálie Mařáková
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy – doporučený svátek
Za postižené a zemřelé přírodní katastrofou a za dary víry, síly a naděje pro další
život
St. Poddvorov Za obrácení, dar víry, dar Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
a za celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

6.7.
14:00

Úterý 14. týdne v mezidobí – sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích
Slavná mše svatá Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 25. výročí kněžství
P. Miloslava Čamka a 10. výročí P. Petra Baláta s prosbou o Boží pomoc
a vytrvalost ve službě

Středa

7.7.
18:00

Středa 14. týdne v mezidobí
Za zemřelého Jindřicha Svobodu, dceru Jitku, dvoje rodiče a celou živou
i zemřelou rodinu

Čtvrtek

8.7.

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za zemřelou Františku Pustějovskou
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého Josefa Mokrého, rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu

15:00
17:00
18:00

Pátek

Sobota

9.7.
17:00
18:00

10.7.
7:30

Neděle

Pátek 14. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa a Marii Miatinohovy, snachu, vnuka, Miroslava Dobyáše a celou živou
i zemřelou rodinu
Sobota 14. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky
15. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela

11.7.

Čtení: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13;

7:30
9:00
10:30

Na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a víru do dalších let
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 70. let
s prosbou o dar zdraví a ochranu do dalších let
Za Tomáše Švába, celou živou a zemřelou rodinu

Nedělní stránka (ostatní informace)

„Maria byla pravou misionářkou, protože se nebála být služebnicí Pána. Spěchala, aby projevila svou
nádhernou pokoru živým skutkem lásky, aby se stala služebnicí u Alžběty. Víme, co znamenala tato
pokora pro ještě nenarozené dítě, které jako první člověk poznalo Kristův příchod, a které se „živě
a radostně pohnulo“ v lůně své Matky, a pak zazpívala Matka Páně píseň radosti, vděčnosti a chvály.
(sv. Matka Tereza)
„Ježíš Kristus nás chce připojit ke svému vítězství nad hříchem a smrtí otevřít se lásce, která nemůže
být nikým a ničím poražena. Právě tato láska se má stát cílem a smyslem v životě těch, kteří se při
bohoslužbě shromažďují kolem oltáře.“ (b.V.)
Špetka humoru pro zasmání
Potká se zahradník s přítelem: „Potřebuji poradit. Je správné, že dávám na jahody hodně hnoje?“
dotazuje se zahradník. „No… Já já je mám raději se šlehačkou.“
__________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 14. neděle v mezidobí.
⨳ Z důvodu živelní pohromy se v pondělí 5.7. tradiční Cyrilometodějská pouť na Podluží v Mikulčicích
na Valech nekoná.
⨳ Upozorňuji, že v kostele při bohoslužbě musí mít každý respirátor nebo nanoroušku!
⨳ V úterý 6. 7. se uskuteční oslava výročí 25. let kněžství P. Miloslava Čamka a 10. let kněžství
P. Petra Baláta. Začátek je ve 14:00 hod. „Slavnou mší svatou“ v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích
(kazatel Mons. Jindřich Bartoš, děkan ze Znojma). Po mši svaté následuje „Farní den“ na farní
zahradě. V případě nepříznivého počasí se bude konat v Orlovně. Všichni jsou srdečně zváni.
Příprava na „Farní den“ je v úterý 6. 7. v 9:00 hod. na farní zahradě. Prosíme muže i mladé chlapce,
aby přišli.
⨳ V úterý 6. 7. na „Farní den“ ve farní zahradě se bude opékat sele, klobásy, čepovat pivo, občerstvení
za dodržení platných hygienických opatření.
Také si zde můžete zakoupit „Pamětní knihu čejkovické farnosti“ /cena je 150 Kč/.
Prosíme farníky, aby odpoledne do farní zahrady si přinesli něco dobrého (koláčky, jiné dobroty,
vzorky vína). Vzhledem k platným hygienickým opatřením si přineste tácky na své dobroty a také
skleničky na víno a pití! Jak budete odcházet, tak si přinesené věci vezměte domů.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
V úterý 6. 7. v Čejkovicích v kostele ve 14:00 hod. při slavné mši svaté bude sbírka na opravu
střechy kostela v Čejkovicích.

⨳

V sobotu 10. 7. uklízí skupina č. 1.: Suchomelová A., Bílíková J., Otáhalová M., Gallinová B.,
Kmentová K.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 3. 7. 2021

P. Miloslav Čamek, farář

