Nedělní stránka
5.6. – 12.6. 2022

Neděle

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

Pondělí

6.6.
18:00
19:00

Památka Panny Marie, Matky církve – Svatodušní pondělí
St. Poddvorov Za rodiče Vlčkovy a duše v očistci
Modlitba růžence za Ukrajinu + svaté přijímání

Úterý

7.6.

Úterý 10. týdne v mezidobí
Za obrácení hříšníků a osvobození spoutaných na těle a na duchu

7:30
Středa

Čtvrtek

8.6.
15:00
9.6 .
17:00
18:00

Pátek

10.6.
17:30-18:30
17:00
18:00

Středa 10. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za zemřelou Josefu Duffkovou
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze – dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jana Hycla, syna Františka, dvoje rodiče, jejich děti a celou živou i zemřelou
rodinu
Pátek 10. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce

Sobota

11.6.
10.00
11:00
18:00

Památka sv. Barnabáše, apoštola
Křest: Nikola Marie Pavelcová
Mše svatá svatební Bc. Lucie Hřibová – Ondřej Kozák
1. setkání biřmovanců v kostele

Neděle

12.6.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – sbírka na potřeby kostela
Zásvětná pouť do Žarošic

Čtení: Př 8,22-31; Řím 5,1-5; Jan 16,12-15;

7:30
9:00
11:00

Za Josefa Mráku, manželku, dvoje rodiče, syna Pavla a celou živou i zemřelou
rodinu
St. Poddvorov Za Vladimíra Cupala, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci – mši svatou slouží P. Václav Ventura
Za poutníky a živé i zemřelé farníky – mše svatá je sloužena v Žarošicích
V Čejkovicích mše svatá v 10:30 hod. není.

Nedělní stránka (ostatní informace)

Twitter papeže Františka
„Slzy trpících nejsou sterilní! Jsou tichou modlitbou stoupající k nebi. U Marie vždy najdou místo pod
jejím pláštěm. S ní se Bůh stává naším společníkem na cestě. Nese s námi naše kříže, abychom nebyli
zdrceni svou bolestí.“
Špetka humoru pro zasmání
Přijde Vietnamec k Vietnamci a říká: „Kolik stojí tato bunda?“ Prodavač odpoví: „Tisíc sedm set.“
„Ó moc drahé.“
Přijde k němu Čech a ptá se: „Kolik stojí tato bunda? Vietnamec: „Sedm set.“
Čech: „Tomu druhému Vietnamci jste říkal tisíc sedm set.“
Vietnamec: My Češi si musíme pomáhat!“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

pondělí 6.6. od 9:00 hod.
čtvrtek 9.6. od 14:30 hod.
pátek 10.6. od 9:30 hod.

⨳ V neděli 12. 6. je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V naší farnosti je „Zásvětná pouť“ do
Žarošic, kde v 11:00 hod. je sloužena mše svatá. Je také zajištěn autobus.
Naši předkové chodili na pouť poděkovat a poprosit za dar víry v rodinách, obci i farnosti.
Zvu biřmovance i děti, zvláště ty, které letos byly u 1. svatého přijímání a také jejich rodiče.
Program: 5:30 hod. – vychází se od kostela v Čejkovicích
9:30 hod. – odjezd autobusu z Čejkovic z obvyklých stanovišť
11:00 hod. – mše svatá
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 18:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ 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 potřeby kostela.

⨳

V sobotu 11. 6. uklízí skupina č. 9: Urbánková V., Tomanová P., Martincová M., Ševčíková P.,
Sládková H.

V Čejkovicích 4. 6. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

