Nedělní stránka
26.6. – 3.7. 2022

Neděle

13. neděle v mezidobí – sbírka na bohoslovce

26.6.

Čtení: 1 Král 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62;

8:00
10:00

15:00

Za Josefa Pecku, sourozence, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov u Zvonice Oslava Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Za padesátníky s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání – po mši svaté následuje
průvod obcí
„Farní den“ na farní zahradě

Pondělí

27.6.
15:30
18:00

Pondělí 13. týdne v mezidobí
Pohřební mše svatá Za zemřelého Jaromíra Konečného
St. Poddvorov Za rodiče Pryglovy, Sůkalovy, bratra Štěpána, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

28.6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Za Boží požehnání a ochranu pro rodiny, děti a mládež

7:30

Středa

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze

29.6.

doporučený svátek

7:30

Za Boží ochranu pro nového biskupa

Čtvrtek 30.6.
17:30-18:30
17:00
18:00

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Josefa Bartála, manželku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

Pátek

1.7.
17:00
18:00

Pátek 13. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za uzdravení těžce nemocných a osvobození spoutaných

Sobota

2.7.

Sobotní památka Panny Marie
Za obrácení hříšníků

7:30

Neděle

14. neděle v mezidobí – sbírka na střechu kostela v Čejkovicích

3.7.

Čtení: Iz 66,10-14c; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20;

8:00
9:00
10:30
14:00

Za Štěpána a Anežku Kmentovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
St. Poddvorov Za Tomáše Štěpánka, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Za živé a zemřelé farníky
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě
v 16:00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme
vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti
poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.
Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého
přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.
Špetka humoru pro zasmání
Paní vyjíždí z parkoviště.
Napřed odře blatník auta vlevo, pak narazí na vůz za sebou a po chvíli i o ten před sebou. To s úděsem
sleduje policista a samozřejmě ji ihned zastaví: „Ukažte mi řidičský průkaz, paní řidičko.“
„Blázníte! Žádný nemám. Kdo by mi jej dal, když jsem tak nešikovná.“
_____________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 13. neděle v mezidobí.
⨳ Srdečně zvu celou farnost na „Farní den“, který se koná v Čejkovicích v neděli 26. 6. v 15:00 hod.
ve farní zahradě s připraveným programem.
Občerstvení je zajištěno, na které máme také slíbené sponzorské dary.
Farníci, vezměte si vaše vzorky vína a také skleničky na víno!
Můžete si přinést nějaké dobroty /koláčky, slané pečivo aj./. Toto přineste přímo na farní zahradu.
Tyto vaše dobroty si navzájem můžete ochutnat. Na pivo a limonády bude dobrovolný příspěvek.
Až budete odcházet domů, tyto věci, které jste si přinesli /tácky, skleničky aj./ si odneste domů!
Na farní zahradě je možné si koupit knihu „750 let čejkovické farnosti“. Cena je 150 Kč.
Může se použít i jako vhodný dárek. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v Orlovně.
⨳ Svátost smíření bude:

Starý Poddvorov
Čejkovice

čtvrtek
pátek

17:00-18:00 hod.
16:30-18:00 hod.

⨳ Z důvodu malého zájmu se farní pouť na Svatou Horu nekoná.
⨳ Děkuji všem farníkům, kteří se zúčastnili Oslavy Božího Těla. Zvláště rodinám: Stávkové, Michnové,
Konečné a Jurkovičové za umístění a výzdobu oltářů při průvodu.
Děkuji také dětem, družičkám, krojovaným, dechové hudbě, za ozvučení, zapůjčení zvukové aparatury,
ženám za upletení věnců, kostelníkům, lektorům, ministrantům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na této Slavnosti.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích.

⨳

V sobotu 2. 7. uklízí skupina č. 2.: Hlinecká H., Hlaváčová B., Kratochvílová J., Šťavíková A.,
Škrobáková L.

V Čejkovicích 18. 6. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

