Nedělní stránka
11. 6. – 18. 6. 2017

Neděle 11.6.
7:30
9:00
11:00

Pondělí 12.6.
18:00

Úterý

13.6.
7:30

Středa

14.6.
18:00

Čtvrtek 15.6.
16:00
17:00
15:00
18:00
Pátek

16.6.
17:00
18:00

Sobota 17.6.
7:30
Neděle 18.6.

8:00
10:00

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Ex 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Jan 3,16-18;
Na dobrý úmysl dárce
St. Poddvorov Za Rudolfa Vlčka a manželku s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu
Mše svatá není
/Zásvětná pouť v Žarošicích – Za poutníky a živé i zemřelé farníky/
Pondělí 10. týdne v v mezidobí
St. Poddvorov Za Josefu Nedvídkovou, manžela, dvoje rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Na dobrý úmysl dárce
Středa 10. týdne v mezidobí – dětská mše svatá
Za Františka Kratochvíla, sourozence, dvoje rodiče, švagra, švagrovou a celou
živou i zemřelou rodinu
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Zdeněčka Veselského, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – napište se na rozpis adoračních služeb
Za Petra Šťavíka, manželku Marii a celou živou i zemřelou rodinu
Pátek 10. týdne v mezidobí
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jana Němečka, rodiče, sourozence, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Sobota 10. týdne v mezidobí
Za živé a zemřelé členky Růžencového bratrstva
Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ - mimořádná sbírka v Čejkovicích na výměnu oken
a zateplení stropu fary
Čtení: Ex 19,2-6a; Řím 5,6-11; Mt 9,36-10,8;
St. Poddvorov Za Vladimíra Cupala, dvoje rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za živé a zemřelé farníky

Nedělní stránka – ostatní informace

Twitter papeže Františka
Prosme o milost věrného následování Ježíše, nejen slovy, ale i skutky, a abychom měli trpělivost nést svůj
vlastní kříž.
Fatima je především plášť světa, kam se můžeme skrýt, když žádáme Pannu Marii: ukaž nám Ježíše.
Kdykoliv se podíváme na Marii, znovu můžeme uvěřit v revoluční sílu lásky a něhy.
Špetka humoru pro zasmání
Maminka povídá sousedce: „Včera jsem utrhla na tašce ucho.“ Malý Honzík: „A odvezli Natašku do
nemocnice?
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. a ve čtvrtek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. je dětská mše
svatá. Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ V úterý 13. 6. 2017 se koná Fatimská pouť v Žarošicích s pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov 17:25 hod.
Nový Poddvorov 17:30 hod.
⑬
Čejkovice
17:40 hod.
⨳ V neděli 18. 6. 2017 v Čejkovicích je „Oslava Těla a Krve Páně.“ Mše svatá bude 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 také všechny děti, zvláště ty, které přistoupily letos k 1. svatému přijímání, družičky s košíčky
květů, krojovanou a ostatní mládež a všechny farníky.
⨳ Srdečně zvu celou farnost na „Farní den“, který se koná v neděli 18. 6. 2017 v 15:00 hod, ve farní
zahradě s připraveným programem. Bližší informace jsou ve vývěsce. Můžete si vzít s sebou vaše
vzorky vín a něco dobrého na zub. Prosíme o pomoc při zajištění organizace.
⨳ Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se koná pouť na Turzovku.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Čejkovice 6:00 hod., Nový Poddvorov 6:10 hod.,
Starý Poddvorov 6:15 hod., Dolní Bojanovice 6:25 hod. Nezapomeňte si vzít s sebou kartičku
zdravotní pojišťovny u které si zkontrolujte její platnost! Na této kartičce musí být uveden
Evropský průkaz zdravotního pojištění. Zde je hrazena pouze základní neodkladná péče. Pokud se
chcete připojistit, musíte si sjednat cestovní pojištění.
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 12. 6. – 18. 6. 2017 (Jer 1 - 21 kpt.)

⨳ Příští neděli bude v Čejkovicích mimořádná sbírka na výměnu oken a zateplení stropu fary.
⨳ V sobotu 17. 6. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 4: Svobodová L., Škrobáková A.,
Pazderková M., Sládková H., Konečná Ž.
⨳ Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě „Noci kostelů.“ Také děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
V Čejkovicích 10. 6. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

