Nedělní stránka
14. 5. – 21. 5. 2017
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5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Slavnost – 1. svaté přijímání dětí
Čtení: Sk 6,1-7; 1 Petr 2,4-9; Jan 14,1-12;
Za Ludvíka a Hedviku Balátovy, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
St. Poddvorov Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 80. let života
s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu
Zkouška dětského sboru na faře
Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry
Svátostné požehnání + májová pobožnost

17:30
18:30

Pondělí po 5. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za Františku Vlčkovou a duše v očistci
Za zemřelého Jindřicha Herzána, rodiče, sourozence a za dar víry pro celou rodinu

7:30

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Za živé a zemřelé farníky

Neděle 14.5.

7:30
9:00

Pondělí 15.5.

Úterý

Středa

16.5.

17.5.
18:00
20:00

Čtvrtek 18.5.
15:00
17:30-19:00
Pátek

Středa po 5. neděli velikonoční – dětská mše svatá
Za Josefa Planého, rodiče, sourozence a duše v očistci
Setkání farní rady na faře
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
St. Poddvorov Pohřební mše svatá Za zemřelého Karla Sasínka
Tichá adorace - Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání

17:00
18:00

Pátek po 5. neděli velikonoční
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Josefa Plundráka, manželku, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu

12:00

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Za živé a zemřelé padesátníky

19.5.

Sobota 20.5.

Neděle 21.5.
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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - V Čejkovicích je mimořádná sbírka na výměnu oken
a zateplení fary
Čtení: Sk 8,5-8.14-17; 1 Petr 3,15-18; Jan 14,15-21;
Za Antonína Stávka, dvoje rodiče, bratra, švagra a švagrovou
St. Poddvorov Za živé a zemřelé sedmdesátníky
Zkouška dětského sboru na faře
Za rodiče Pastorkovy a celou živou i zemřelou rodinu
Křty – Viktor Gala; Veronika Anna Váczy;
Žehnání kříže po rekonstrukci Na Větřáku – ve 14:00 hod. je odchod procesí
od kostela na žehnání kříže

Farní stránka – 14. 5. 2017

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 prosby za mé drahé a za mé přátele, které nosím v srdci. Dej, aby Tě
všichni mohli poznat a milovat. AMEN.
Twitter papeže Františka
„Modlitba je mocná. Modlitba přemáhá zlo. Modlitba přináší mír.“
„Péče o posvátný dar veškerého lidského života od početí až do smrti, je nejlepší způsob, jak zabránit
každému druhu násilí.“
„Naše naděje se nezakládá na vlastních silách a schopnostech, nýbrž na Boží podpoře a věrnosti jeho lásky,
tedy na Boží síle a útěše.“
Hádanky pro zbystření mysli
1. Který císař rozkázal, aby všichni Židé opustili Řím?
2. Kdo toužil napít se vody z betlémské studny?
3. Kteří dva proroci obdrželi svá vidění u řeky?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. Jezábel;
2. Šimon koželuh;
Jan Křtitel;
Špetka humoru pro zasmání
U lékaře: „Proč se tak zlobíte, pane doktore?“ „Protože vás už dva měsíce léčím na žloutenku a teprve až
dnes mi sdělíte, že jste Číňan.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ V naší farnosti máme dnes velkou slavnost: 1. svaté přijímání dětí.
⨳ Všem, kteří pomohli v přípravě dnešní slavnosti 1. svatého přijímání, obětí, modlitbou, úklidem,
výzdobou, zhotovením věnců, sboru, dětskému sboru, zvláště těm, kteří se podíleli na přípravě obřadu,
také katechetce pí. Heleně Bízové, upřímně děkuji.
⨳ V Čejkovicích ve středu v 18:00 hod. je dětská mše svatá. Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ Návštěva nemocných bude: Nový Poddvorov
Čejkovice

čtvrtek 18. 5. 2017 od 17:00 hod.
pátek 19. 5. 2017 od 9:30 hod.

⨳ „Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 15. 5. – 21. 5. 2017 ( List Tt; 2Pa 1- 36 Kap.)
⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení fary.

V Čejkovicích 13. 5. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

