Nedělní stránka
29.5. – 5.6. 2022

Neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na potřeby kostela

29.5.

Čtení: Sk 7,55-60; Zj 22,12-14.16-17.20; Jan 17,20-26;

7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí

30.5.
18:00

19:00
Úterý

31.5.
7:30

Středa

1.6.
18:00
20:00

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
Památka sv. Zdislavy
Nový Poddvorov u kapličky Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového
Poddvorova – v případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v KD
na Novém Poddvorově
Modlitba růžence za Ukrajinu + svaté přijímání
Svátek Navštívení Panny Marie
Za nová kněžská a řeholní povolání a křesťanské rodiny
Památka sv. Justina, mučedníka
Za Václava a Marii Vydařelé, Miroslava Malíka, Radka Martince, Otu Gavendu
a duše v očistci
Setkání farní rady na faře

Čtvrtek

2.6 .

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
Mše svatá není

Pátek

3.6.
16:30
17:30

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého Libora a manželku Veroniku Sůkalovy, vnuka
Vlastika a celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Marii a Zdeňka Stávkovy, syna a celou živou i zemřelou rodinu

17:30
18:30
Sobota

4.6.
7:30
11.00
18:00-24:00

Neděle

Sobota po 7. neděli velikonoční
Za živé a zemřelé farníky
Křest Laura Šťastná
St. Poddvorov Svatodušní adorace – zapište se prosím v kostele vzadu na stolku
na služby
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – sbírka na charitativní účely

5.6.

Slavnostní přímluvy s přinášením zapálených svící

Čtení: Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23;

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

Za vinaře a vinařky
St. Poddvorov Za Antonína a Marii Havlíkovy, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za rodiče Kornfeilovy, řádové sestry Gonzágu a Lucii i duše v očistci – křest při
mši svaté: Jan Vít Opluštil
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)

Už je skutečnost, že Bůh nám poslal do cesty určitou duši, je známkou, že Bůh pro ni chce něco udělat.
Není to náhoda, bylo to Bohem zamýšlené. Ve svém svědomí jsme zavázány k pomoci. Touží-li nějaká
duše po Bohu, má právo, aby dostala prostředky k tomu, aby k němu mohla jít. Nikdo nemá právo jí v tom
překážet. Podívej se na kříž a pochopíš, co pro Ježíše znamená jediná duše.
(sv. Matka Tereza)
Zde na zemi nemáme nic stálého a zdá se mi, že místo abychom přemýšleli, jak máme žít, měli bychom
myslet na to, jak umřít.
(sv. Terezie z Avily)
Twitter papeže Františka
„Na počátku našeho křesťanství nejsou nauky a skutky, ale úžas nad tím, že jsme objevili, že jsme
milováni, a to ještě před jakoukoli naší odpovědí.“
„Podpořme rodinu! Braňme ji před tím, co snižuje její krásu. Přistupujme k tomuto tajemství lásky
s rozvahou a něhou a zavažme se, chránit její vzácná a křehká pouta, která umožňují vzkvétat, aby se
lidstvo stalo bratrštějším.“
Špetka humoru pro zasmání
Na velkém mezinárodním letišti je ke svému odletu připraveno letadlo, jen piloti nikde. Letuška se zapojí
do akce a jak tak běhá po letištní hale, všimne si u barového stolku dvou spících mužů v modrých
uniformách. S pomocí ostatních letušek dopraví muže do pilotní kabiny. Ruce jim položí na kniply, nohy
na pedály a zavelí: „Jedem!“
Letadlo odstartuje a po čtyřech hodinách letu se připravuje na přistání. Letuška přijde do pilotní kabiny, aby
se přesvědčila, že je vše v pořádku a slyší: „To je zajímavý, od kdy jsou ve vlaku místo průvodčích
letušky?“ Načeš ten druhý prohlásí: „To nic není. Dvacet let dělám strojvůdce, ale takhle divnou
lokomotivu jsem ještě neřídil.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ Svatá zpověď před 1. pátkem bude: Čejkovice
Starý Poddvorov

středa
pátek

19:00 – 20:00 hod.
16:30 – 17:30 hod.

⨳ 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!
⨳

Příští neděli bude sbírka na charitativní účely.

⨳

V sobotu 4. 6. uklízí skupina č. 8: Hnidáková H., Galová Z., Pecůchová M., Martincová F.,
Michalicová V.

V Čejkovicích 28. 5. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

