Nedělní stránka
22.5. – 29.5. 2022

Neděle

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

Pondělí

23.5.
17:30
18:30

Úterý

24.5.
18:00

Středa

Pondělí po 6. neděli velikonoční - II. svaté přijímání dětí
St. Poddvorov Za Jana Kmentu, otce, tchána, švagra a za ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
Za Miladu Školovou, rodinu Opluštilovu a Pazderkovu i Boží požehnání pro
živou rodinu
Úterý po 6. neděli velikonoční – III. svaté přijímání dětí
Za vytrvalost rodičů a dětí ve víře
Středa po 6. neděli velikonoční
Mše svatá není

25.5.

Čtvrtek 26.5.
18:00
19:00

Pátek

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

27.5.
17:30-18:30

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Barboru Plundrákovou, manžela, dva syny, snachu a celou živou i zemřelou
rodinu
Pátek po 6. neděli velikonoční
Tichá adorace + svaté přijímání
Mše svatá není

Sobota

28.5.

Sobota po 6. neděli velikonoční
Mše svatá není

Neděle

29.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 7,55-60; Zj 22,12-14.16-17.20; Jan 17,20-26;

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

Za Karla Kratochvíla od ročníku 1950 a spolužáků
St. Poddvorov Za manžela Víta Plecáka, rodiče Plecákovy, Veselské, celou
živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Vladimíra Gertnera, dvoje rodiče, sestru a dva švagry – zpívá ženský sbor
Levandula
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)

Modlitba před 1. svatým přijímáním:
Ježíši dnes ke mně poprvé přijdeš ve svaté Eucharistii. Vím, že velice toužíš přebývat v mém srdci, a také
já toužím po společenství s Tebou. Prosím Tě Ježíši, zůstaň ve mně stále, abych kolem sebe vyzařoval/a/
radost, pokoj a lásku, kterou mi dáváš. Chci Ti poděkovat za nesmírný dar Tvé lásky a prosím Tě, abys
v tomto svatém dni vyslyšel všechny mé prosby za mé drahé a za mé přátele, které nosím v srdci. Dej, aby
Tě všichni mohli poznat a milovat. AMEN.
Je pro nás velmi důležité, abychom měli hlubokou lásku k Panně Marii. Ona učila Ježíše chodit, modlit se,
mýt se a dělat všechny ty drobné práce, které činí náš život tak krásným. Ona je musela dělat také, A totéž
dělá teď – bude vždy ochotná pomáhat nám a učit nás, jak patřit pouze Ježíši, jak milovat jedině Ježíše,
jak se ho dotýkat a sloužit mu, i když je skrytý za utrpením.
(sv. Matka Tereza)
Život jsme dostali proto, abychom hledali Boha, smrt proto, abychom jej nalezli. A věčnost proto, abychom
jej vlastnili.
(Jacgues Nouet)
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Na horu Olivovou;
2. Matouš a Lukáš;

3. V podobenství;

Špetka humoru pro zasmání
Stěžuje si jeden stařík druhému: „Mládež dnes nestojí za nic. Všechny je kazí televize, video a počítače.“
„Pravda, pravda… To my jsme neměli nic,“ přitakává druhý. „My jsme se museli kazit sami.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ 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! Zapsání je závazné!
⨳ 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.
Zapsání je závazné!
⨳ Všem, kteří pomohli v přípravě dnešní slavnosti 1. svatého přijímání dětí, obětí, modlitbou, úklidem,
výzdobou, zhotovení věnců, chrámovému sboru, dětskému sboru, zvláště těm, kteří se podíleli na
přípravě obřadu, také katechetkám pí. Heleně Bízové a pí. Adéle Kuchařové, upřímně děkuji.
⨳

Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 29. 5. uklízí skupina č. 7: Rajchmanová A., Opluštilová H., Konečná M., Ondrová J.,
Machalová M.

V Čejkovicích 21. 5. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

