Nedělní stránka
28. 5. – 4. 6. 2017

Neděle 28.5.
7:30
9:00
10:30
14:00
Pondělí 29.5.
18:00

Úterý

18:00

Památka sv. Justina, mučedníka – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za zemřelého Bedřicha Bartála, rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci

17:00
18:00

Pátek po 7. neděli velikonoční
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Tomáše Nedvídka, manželku, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci

2.6.

3.6.
15:00
20:00

Neděle

Svátek Navštívení Panny Marie – dětská mše svatá
Mše svatá bude u kapličky pod Novosády
Za Ladislavu Bařinovou, manžela, syna, Františka Blažka, celou živou i zemřelou
rodinu

17:00
18:00

Čtvrtek 1.6.

Sobota

Pondělí po 7. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za Květoslavu Tučkovou, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Památka sv. Zdislavy
Mše svatá není

30.5.

Středa 31.5.

Pátek

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 1,12-14; 1 Petr 4,13-16; Jan 17.1-11a;
Za Tomáše Hnidáka, celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Oldřicha Robka, dvoje rodiče a duše v očistci
Za živou i zemřelou rodinu Novotnou, sourozence a duše v očistci
Mši svatou slouží P. Pavel Kafka z Biskupství z Brna
Svátostné požehnání + májová pobožnost

4.6.

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

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Mše svatá není – Pouť do Vídně
St. Poddvorov Svatební obřad Martin Pražák – Michaela Pokorná
St. Poddvorov Celonoční adorace
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - sbírka na „Charitu“ – slavnostní přímluvy
se zapálenými svícemi
Čtení: Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23;
Za zemřelého Josefa Hnidáka od ročníku 1949 a spolužáků
St. Poddvorov Za Rudolfa a Ludmilu Vlčkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Josefa Pecku, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Svátostné požehnání

Farní stránka: 28. 5. 2017

Milovat lidi
Dřív jsem si myslela, že musím lidi obracet, ale dnes už vím, že musím lidi milovat a Bůh si je obrátí sám.
(sv. Matka Tereza)
Praví hrdinové
Navzdory všem virtuálním supermanům se těmi pravými hrdiny stávají právě ti, kteří chtějí opravdově žít
pro druhé v povolání, k němuž je zavolal Pán. (b.V.)
Twitter papeže Františka
Jsme povoláni, ne abychom žili bez ostatních, nad nimi, nebo proti nim, ale abychom žili s nimi a pro ně.
Maria, nauč nás vkládat svou naději v Boha, i když se všechno zdá marné, i když se zdá, že On je skrytý.
Špetka humoru pro zasmání
Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého? „Tak co, jak jde život? „Ani se neptej,“ povzdechne si druhé
klíště, „je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.
⨳ Svatá zpověď bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí 29.5. 2017 16:00-18:00 hod.
pátek
2.6. 2017 16:30-18:00 hod.

⨳ Ve středu v Čejkovicích u kapličky pod Novosády v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově
v 18:00 hod. je dětská mše svatá. Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ V sobotu 3. 6. 2017 se uskuteční pouť do Vídně. V kostele v zadu na stolku je sešit, do kterého se
co nejdříve zapište! Napište zde jméno a příjmení a přesnou adresu bydliště. Zapsání je závazné!
Nechte se pojistit, platné cestovní doklady OP nebo PAS vezměte s sebou!
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov
6:15 hod.
Nový Poddvorov 6:20 hod.
Čejkovice
6:30 hod.
⨳ V předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhne v kostele sv. Martina ve Starém Poddvorově
celonoční adorace. Tato svatodušní vigilie začně v sobotu 3.6. 2017 ve 20:00 hod. a bude zakončena
slavnostní mši svatou v neděli 4.6. 2017 v 9:00 hod. Příjďte si vyprosit hojné dary Ducha Svatého.
Zapište se prosím v kostele vzadu na stolku na služby!
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“ od 29. 5. – 4. 6. 2017 (Abk; Sf; 1P 1-3 kpt.)

⨳ Příští neděli bude sbírka na „Charitu“.
⨳ V sobotu 3. 6. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 2: Škrobáková L., Floriánová Ž.,
Hlaváčová B., Kratochvílová J., Šťavíková A.
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 27. 5. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

