Nedělní stránka

17.5. – 24.5. 2020

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na pronásledované křesťany

Neděle 17.5.

Čtení: Sk 8,5-8.14-17; 1 Petr 3,15-18; Jan 14,15-21;

9:00
10:30
14:00

Za Františka a Ludmilu Holomáčovy, sourozence, dva zetě, rodiče, celou živou
i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, rodiče a kmotry
Za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, rodiče a kmotry
Májová pobožnost

18:00

Pondělí po 6. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za zemřelého P. Libora Salčáka

7:30

Pondělí 18.5.

Úterý

19.5.
7:30

Středa 20.5.
18:00

Čtvrtek 21.5.
16:00
17:00
18:10

Pátek

22.5.

Úterý po 6. neděli velikonoční
Za všechny zemřelé, kteří neměli církevní pohřeb
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Za rodiče Veverkovy, vnučku, Miroslava Malíka, Radka Martince, Otu Gavendu
a duše v očistci
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Na úmysl dárce
Za zemřelé Anežku Hřibovou, Josefa Fojtíka od ročníku 1940 a 1941

Pátek po 6. neděli velikonoční
17:00 Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
18:00 Za Vladimíra Škrobáka, manželku, rodiče, vnučku, celou živou i zemřelou rodinu
Sobota po 6. neděli velikonoční

Sobota 23.5.

sbírka na potřeby kostela – mše svatá s nedělní platností

18:00

Za živé a zemřelé farníky
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela

Neděle 24.5.

Čtení: Sk 1,12-14; 1 Petr 4,13-16; Jan 17,1-11a;

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

Za vinaře a vinařky
St. Poddvorov Za Tomáše Štěpánka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Josefa Konečného, manželku, dva vnuky, dvoje zemřelé rodiče, sourozence
a duše v očistci
Svátostné požehnání + májová pobožnost

Nedělní stránka (ostatní informace)
Vytvořit něco nového
Žijeme proto, abychom rostli, něco vytvořili ve prospěch druhých, třeba nějakou milou maličkost, hodnotný
svazek nebo nový svět, ve kterém bude život lepší, než byl před námi. (Eva Hudečková)
Život je ráj, ale lidé to nevědí a ani nechtějí vědět.

(F. M. Dostojevský)

Zde na zemi nemáme nic stálého a zdá se mi, že místo abychom přemýšleli, jak máme žít, měli bychom
myslet na to jak umřít. (sv. Terezie z Avily)
Hádanky pro zbystření mysli
1. Jaká se projevila desátá egyptská rána?
2. Co bylo vybudováno nad hrobem Ráchel?
3. Kde je vyjmenováno ovoce Božího Ducha?
Správné odpovědi na hádanky z minulé neděle:
1. z Anatótu;
2. kůzlečími kožkami; 3. malomocenství;
Špetka humoru pro zasmání
Jeden cestující nastoupí do vlaku a vysvětluje stevardovi:
Mám velmi tvrdý spánek. Byl byste tak laskav a vzbudil mě ve tři ráno, abych mohl vystoupit v Buffalu.
Ať vám řeknu cokoli, nedejte na to a zařiďte, abych vystoupil v Buffalu.
V sedm ráno se cestující probudí a ještě sedí ve vlaku. Velice rozhněvaný vyhledá stevarda a spěchá si
koupit zpáteční lístek. Když odejde, jeho kolega se diví: „Jak si můžeš nechat líbit takové urážky?
„To ještě nic není,“ reaguje on. „Ale chtěl bych slyšet toho chlapa, kterého jsem vyhodil v Buffalu.“
______________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. neděle velikonoční. Konala se sbírka na pronásledované křesťany.
⨳ Od 11. 5. podle nařízení vlády je dovoleno zúčastnit se bohoslužeb 100 osob, při dodržení
zákonných opatření. Proto bude přidaná sobotní mše svatá v Čejkovicích v 18:00 hod. s nedělní
platností. Prosím o dodržení těchto pokynů!
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí 16:30 – 18:00 hod.
pátek 16:00 – 18:00 hod.

⨳ Ve čtvrtek 21.5. 2020 začíná NOVÉNA K SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – (viz. příloha).
⨳

„Vezmi a čti celou Bibli doma“: 18. 5. - 24. 5. [ Oz ].

⨳

V sobotu 23. 5. a v neděli 24. 5. bude sbírka na potřeby kostela.

⨳

V sobotu 23. 5. uklízí skupina č. 2.: Škrobáková L., Martincová M., Hlaváčová B.,
Kratochvílová J., Šťavíková A.

⨳

Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.

V Čejkovicích 16. 5. 2020

P. Miloslav Čamek, farář

