Nedělní stránka
8.5. – 15.5. 2022

Neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela – Den matek

8.5.

Čtení: Sk 13,14.43-52; Zj 7,9.14b-17; Jan 10,27-30;

7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí

9.5.
18:00
19:00

Úterý

10.5.
7:30

Středa

11.5.
18:00

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za úspěšné ukončení studia na VŠ,
s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
St. Poddvorov Za Víta a Evu Prýglovy a celou živou i zemřelou rodinu
Za Ladislavu a Jana Bařinovy, syna Tomáše, vnuka Michala a celou živou
i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání + májová pobožnost
Pondělí po 4. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za dva manžele, dvoje rodiče, sourozence, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Modlitba růžence za Ukrajinu + svaté přijímání
Úterý po 4. neděli velikonoční
Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Středa po 4. neděli velikonoční
Za Stanislava Novotného, sourozence, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

Čtvrtek

12.5.
17:00
18:00

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého Jindřicha Herzána, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci;
po mši svaté je příprava rodičů a dětí před 1. svatým přijímáním z Čejkovic
i ze Starého Poddvorova

Pátek

13.5.

Panny Marie Fatimské
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za rodinu Filípkovu, Martu Loučkovou a duše v očistci

7:00
7:30
Sobota

14.5.
11:00

Svátek sv. Matěje, apoštola - žehnání hasičského praporu
Za živé a zemřelé hasiče, mladou generaci budoucích hasičů a Boží požehnání
i ochranu při jejich dobrovolném, náročném, nebezpečném zásahu a ochraně života
i majetku lidí

Neděle

15.5.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 14,21b-27; Zj 21,1-5a; Jan 13,31-33a.34-35;

7:30
9:00

10:30
14:00

Za Bohumila Gavendu, syna, dvoje rodiče, švagra, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 85. let života,
s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu a za zemřelého manžela
i rodiče
Za Ludvíka Baláta, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
Májová pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)
Hádanky na zbystření mysli
1. Kdy chtěl Petr postavit tři stany?
2. Kdy mluvil Ježíš s Nikodémem?
3. Kam odešel Ježíš po křtu v Jordánu?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Jeden denár;
2. V Nazaretě;
3. V Jerichu;
Špetka humoru pro zasmání
Paní si kupuje kostýmek, prodavačka ji radí: „Tenhle si vezměte, letos budou sukně kratší.“
„To já bych si vzala, jenže mi k němu, žel, zůstanou letošní nohy!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ Návštěva nemocných bude:

Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí
čtvrtek
pátek

od 9:30 hod.
od 14:00 hod.
od 9:30 hod.

⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod je dětská mše svatá. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto
roce přistoupí k 1. svatému přijímání a také jejich rodiče.
⨳ V pátek 13. 5. se koná Mariánská pouť v Žarošicích. V 18:30 hod. modlitba růžence.
V 19:00 hod. je mše svatá s M. Rudolfem Kosíkem O.Praem., opatem novoříšským, světelný průvod,
korunovační pobožnost.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 17:25 hod.
Nový Poddvorov 17:30 hod.
Čejkovice
17:40 hod.
⨳ Pouť donátorů fondu „Puls“ se uskuteční v sobotu 14. 5. v poutním areálu v Žarošicích.
V 15:00 hod. je mše svatá s biskupem Pavlem Konzbulem, dále pokračuje koncert Pavla Helana.
⨳ V sobotu 14. 5. v 9:00 hod. ve Starém Poddvorově bude úklid kostela před 1. svatým přijímáním.
Prosíme o pomoc mládež a farníky. Vezměte si s sebou kýble, hadr na podlahu, metle, motyčky
a hrábě! Příjďte v hojném počtu!
⨳ V Čejkovicích bude úklid kostela před 1. svatým přijímáním v sobotu 21. 5. po svaté zpovědi
v 10:00 hod. Prosíme o pomoc maminky dětí, které přistoupí k 1. svatému přijímání, aby se
úklidu zúčastnily!
Rovněž bude uklízet i skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J. Příjďte pomoci i ostatní farníci! Vezměte si s sebou kýbl a hadr na podlahu.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 14. 5. uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L., Nováková J., Opluštilová A.,
Urbánková V.

V Čejkovicích 7. 5. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

