Nedělní stránka
18. 6. – 25. 6. 2017

Neděle 18.6.

8:00
10:00

Pondělí 19.6.
18:00

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
Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
St. Poddvorov Za Václava a Boženu Hajdovy, manžele Halškovy, jejich rodiče,
celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

20.6.

Úterý 11. týdne v mezidobí
Mše svatá není

Středa

21.6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – dětská mše svatá
Za Josefa a Anežku Najvárkovy, syna, zetě a duše v očistci

18:00

Čtvrtek 22.6.
17:30-19:00

Pátek

23.6.
17:00
17:00
18:00

Sobota 24.6.
6:30

Neděle 25.6.
8:00
10:00
10:30
15:00

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
Mše svatá není – pouť na Turzovku
Tichá adorace – Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní + Svaté přijímání
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
St. Poddvorov Za rodiče Novotné, dceru, zetě, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za rodinu Zemánkovu a Konečnou i duše v očistci
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Na dobrý úmysl dárce
12. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby kostela
Čtení: Jer 20,10-13; Řím 5,12-15; Mt 10,26-33;
Za Marii Škrobákovou, rodinu Škrobákovu, Korábovu a Mixovu
St. Poddvorov Oslava NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Za padesátníky s prosbou o dar zdraví
Mše svatá není
Žehnání obnoveného mlýna u Starého Poddvorova

Nedělní stránka – ostatní informace

Duchu Svatý – probuď svou církev
a začni u mne. Oživ naši obec a začni u mne. Dej, ať celá země pozná Boha a pokoj, a začni u mne. Dej
svou lásku a pravdu všem lidem a začni u mne.
Nejsme na zemi proto, abychom tu opatrovali muzeum, ale proto, abychom pěstovali zahradu překypující
životem, která je určena pro krásnější budoucnost. (sv. Jan XXIII.)
Špetka humoru pro zasmání
Jde vrávorající muž ze zábavy a na ulici se ptá kolemjdoucího: „Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?
„Jděte touto ulicí rovně.“ „Rovně? No, tak to se tam asi nedostanu.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ.
⨳ Návštěva nemocných bude: Starý Poddvorov pondělí 19. 6. 2017 od 9:30 hod.
Nový Poddvorov středa 21. 6. 2017 od 15:30 hod.
Čejkovice
pátek
23. 6. 2017 od 9:30 hod.
⨳ Ve středu v Čejkovicích v 18:00 hod. je dětská mše svatá. Zvu všechny děti a také jejich rodiče.
⨳ V neděli 25. 5. 2017 ve Starém Poddvorově je Oslava Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Mše svatá je sloužena v 10:00 hod. u Zvonice. Po mši svaté vyjde průvod obcí s Nejsvětější
Svátostí Oltářní do kostela. Zde bude ukončen Svátostným požehnáním.
Na tuto Oslavu zvu celou farnost, také všechny děti, krojovanou a ostatní mládež.
⨳ 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. Vezměte si pohárky na víno s sebou!
⨳ Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se koná pouť na Turzovku.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Velké Bílovice 5:45 hod., 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“: 19. 6. – 25. 6. 2017 (Jer 22 - 36 kpt.)

⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
⨳ V sobotu 24. 6. 2017 v Čejkovicích v kostele uklízí skupina č. 5: Škrobáková M., Opluštilová L.,
Nováková J., Opluštilová A.
⨳ Děkuji všem, kteří se zúčastnili nedělní pouti do Žarošic, zvláště těm, kteří šli pěšky, dětem
a chrámovému sboru. Také děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 17. 6. 2017

P. Miloslav Čamek, farář

