Nedělní stránka
15.5. – 22.5. 2022

Neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

15.5.

Čtení: Sk 14,21b-27; Zj 21,1-5a; Jan 13,31-33a.34-35;

7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí

16.5.
18:00
19:00

Úterý

17.5.
7:30

Středa

18.5.
18:00

Čtvrtek 19.5.
17:00
18:00

Pátek

Sobota

20.5.
17:30-18:30
17:00
18:00

21.5.
7:30

Neděle

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
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
St. Poddvorov Za Cyrila a Marii Filípkovy, Miroslava Chlumeckého,
Miloše Dáňu, Anežku Malíkovou a duše v očistci
Modlitba růžence za Ukrajinu + svaté přijímání
Úterý po 5. neděli velikonoční
Za zemřelé řádové sestry Lucii a Gonzágu Kornfeilovy a nová řeholní povolání
Středa po 5. neděli velikonoční
Za Františka Hlineckého, syna, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelou Ludmilu Bártovou k nedožitým 100. letům, manžela a Boží požehnání
pro celou živou rodinu- po mši svaté bude příprava rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého Jana Štětku, manželku, snachu Naděždu a Boží
požehnání pro rodiny – po mši svaté bude příprava rodičů a dětí před 1. svatým
přijímáním
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Za Vladimíru Balátovou, maminku a celou živou i zemřelou rodinu
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na střechu kostela v Čejkovicích

22.5.

Slavnost 1. svaté přijímání dětí

Čtení: Sk 15,1-2.22-29; Zj 21,10-14.22-23; Jan 14,23-29;

7:30
9:00
10:45
14:30

Za Františka a Ludmilu Holomáčovy, jejich sourozence, dvoje rodiče, dva zetě
a celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče
a kmotry
Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)

Hádanky na zbystření mysli
1. Kam šli apoštolové, když měl Ježíš vystoupit na nebesa?
2. Jak se jmenují ti z evangelistů, kteří psali o Ježíšově dětství?
3. Jak mluvil Ježíš k zástupům?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Při Ježíšově proměnění na hoře;
2. V noci; 3. Na poušť;
Špetka humoru pro zasmání
Dva motoristé leží v nemocnici. Jeden z nich zvedne hlavu a podívá se na souseda:
„Neviděl jsem vás už někde…“ „Kdybyste viděl, tak tu nejsme.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ Nácvik dětí v Čejkovicích před 1. svatým přijímáním bude ve středu ve 13:00 hod. v rámci výuky
náboženství. Děti budou vyzvednuty po obědě ve škole a přemístí se do kostela.
⨳ Nácvik dětí ve Starém Poddvorově před 1. svatým přijímáním bude v pátek v 17:00 hod. v kostele.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve Starém Poddvorově v pátek 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.
⨳ První svatá zpověď pro děti, jejich rodiče a kmotry bude:
Čejkovice
sobota 21.5. 9:00 – 10:00 hod.
Starý Poddvorov
sobota 21.5. 15:00 – 16:00 hod.
V Čejkovicích v kostele začíná svatá zpověď dětí v 9:00 hod. společnou modlitbou.
Ve Starém Poddvorově v kostele začíná svatá zpověď dětí v 15:00 hod. společnou modlitbou.
⨳ Vzadu v kostele na stolku je sešit do kterého se můžete zapisovat na pouť na Turzovku na Slovensko,
která se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. Odjezd autobusu z Čejkovic bude v 6:00 hod.,
z Nového Poddvorova v 6:10 hod. a ze Starého Poddvorova v 6:15 hod. z obvyklých stanovišť.
Zájemci se připojistěte!
⨳ Vzadu v kostele na stolku je také sešit do kterého se můžete zapisovat na farní pouť na Svatou Horu
u Příbrami, Milevska a Sepekova, která se uskuteční v sobotu 2.7. Odjezd autobusu bude upřesněn.
⨳ 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. 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 střechu kostela v Čejkovicích.

⨳

V sobotu 21. 5. uklízí skupina č. 6: Škrobáková M., Šťavíková I., Herzánová V., Havlíková L.,
Opluštilová J.

V Čejkovicích 14. 5. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

