Nedělní stránka
12.6. – 19.6. 2022

Neděle

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – sbírka na potřeby kostela

12.6.

Zásvětná pouť do Žarošic

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

7:30
9:00
11:00

Pondělí

13.6.

Úterý

14.6.

Památka sv. Antonína z Padovy
Mše svatá není

7:30

Středa

15.6.
18:00

Čtvrtek 16.6.
16:30
17:30
17:30
18:30

Pátek

Sobota

17.6.
17:30-18:30

18.6.
7:00
9:00
18:00

Neděle

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

Úterý 11. týdne v mezidobí
Za novokněze a za dar duchovních povolání
Středa 11. týdne v mezidobí
Za Petra a Marii Šťavíkovy, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Zdeňka Veselského, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františka Kratochvíla, sourozence, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
Pátek 11. týdne v mezidobí
Tichá adorace + svaté přijímání
Sobota 11. týdne v mezidobí
Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
Kněžské svěcení – Katedrála Brno
2. setkání biřmovanců v kostele
Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ – sbírka na potřeby kostela

19.6.

Čtení: Gn 14,18-20; 1 Kor 11,13-26; Lk 9,11b-17;

8:00
10:00

St. Poddvorov Za celou živou i zemřelou rodinu Rampáčkovu, Kašíkovu
a Matoušovu
Za živé a zemřelé farníky – po mši svaté následuje průvod obcí

Nedělní stránka (ostatní informace)

Chceme si dnes znovu uvědomit lásku Boží k vám i ke mně. Jeho láska je tak něžná, tak veliká, tak
skutečná, tak živoucí, že Ježíš přišel na svět jen kvůli tomu, aby nás naučil, jak máme milovat. Láska
nikdy nevychladne, nezkamení, ona je synonymem života. Skutky lásky a projevy lásky vedou k míru.
A kde tato láska začíná? Přímo v našich srdcích. Musíme vědět, že jsme stvořeni pro větší věci než být
pouhým číslem na světě, nejsme tu pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom
milovali a byli milováni.
(sv. Matka Tereza)
Žij svůj život intenzívně: bylo by velkou chybou, kdybys tak nečinil. Nezáleží na tom, co přesně děláš,
stačí, abys žil. Jestli jsi nežil, co ti ještě zbývá?
(Henry James)
Špetka humoru pro zasmání
Výpravčí dal znamení a vlak se rozjel. V tom okamžiku vběhnou na peron tři muži. První naskočí, pomůže
i druhému, ale třetí už to nestihne. Podívá se za odjíždějícím vlakem a rozesměje se.
„Co je vám k smíchu?“ ptá se výpravčí. „No mě ujel vlak, ale tamti dva mě přišli jen vyprovodit.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
⨳ V pondělí 13. 6. se koná Mariánská pouť v Žarošicích. V 18:30 hod. modlitba růžence.
V 19:00 hod. je mše svatá s P. Janem Czudkem z Ostravy.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov
17:25 hod.
Nový Poddvorov 17:30 hod
Čejkovice
17:40 hod.
⨳ V neděli 19. 6. v Čejkovicích je „Oslava Těla a Krve Páně.“ Mše svatá je v 10:00 hod. v kostele.
Po mši svaté vyjde průvod z kostela obcí s Nejsvětější Svátostí Oltářní ke čtyřem oltářům.
Průvod Božího Těla bude zakončen v kostele Svátostným požehnáním.
Zvu biřmovance, všechny děti, zvláště ty, které letos přistoupily k 1. svatému přijímání, také jejich
rodiče, družičky s košíčky květů, krojovanou a ostatní mládež i všechny farníky.
⨳ Ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:30 hod. a ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:30 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ V pondělí 13. 6. se koná pouť dětí z náboženství na „Svatý Hostýn.“ Odjezd autobusu z Čejkovic je
6:45 hod. od kostela, 6:50 hod. od Kovárny; z Nového Poddvorova 6:55 hod. z autobusové zastávky;
ze Starého Poddvorova 7:00 hod., křižovatka a Zvonice.
⨳ 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 18. 6. uklízí skupina č. 10: Bařinová L., Šťavíková B., Kmentová B., Martincová B.,
Novotná M.

V Čejkovicích 11. 6. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

