Nedělní stránka
31.5. – 7.6. 2015

Neděle

31.5.
7:30
9:00
11:00

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Čtení: Dt 4,32-34.39-40; Řím 8,14-17; Mt 28,16-20
Za vinaře a vinařky
St. Poddvorov Za Pavla Bortlíka, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
Mše svatá není – Zásvětná pouť v Žarošicích

Pondělí

1.6.
15:00
18:00

Památka sv. Justina, mučedníka
Pohřební mše svatá Za zemřelého Petra Šťavíka
St. Poddvorov Za rodiče Novotné, dceru, zetě Jaroslava Jaštíka, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci

Úterý

2.6.
7:00

Úterý 9. týdne v mezidobí
Za P. Cyrila Josefa Krejčího, rodiče Havlíčkovy, Untermajerovy,
za uzdravení a Boží ochranu

Středa

3.6.
17:00
18:00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků – dětská mše svatá
Zkouška dětského sboru na faře
Za Františka Svobodu, dvě manželky, syna, rodiče Floriánovy, celou živou
i zemřelou rodinu

Čtvrtek

4.6.
16:30
17:30
15:00
18:30

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – dětská mše svatá
St.Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Rudolfa a Ludmilu Vlčkovy a duše v očistci
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za P. Jaromíra Mikuláška a za zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti

Pátek

5.6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Františku Kuchařovou, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
Příprava biřmovanců v kostele

17:00

18:00
19:00

Sobota

6.6.
7:00

Sobotní památka Panny Marie
Ke cti Panny Marie

Neděle

7.6.

Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ - sbírka na „Eucharistický kongres“
Čtení: Ex 24,3-8; Žid 9,11-15; Mk 14,12-16,22-26
St. Poddvorov Za Stanislava Pazderku, manželku, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za živé a zemřelé farníky
Dětský den na farní zahradě v Čejkovicích

8:00
10:00
15:00

Farní stránka neděle 31.5. 2015
Touha po Bohu
Už jen skutečnost, že Bůh nám poslal do cesty určitou duši, je známkou, že Bůh pro ni chce něco udělat.
Není to náhoda, bylo to Bohem zamýšlené. Ve svém svědomí jsme zavázáni k pomoci. Touží-li nějaká duše
po Bohu, má právo, aby dostala prostředky k tomu, aby k němu mohla jít. Nikdo nemá právo jí v tom
překážet. Podívej se na kříž a pochopíš, co pro Ježíše znamená jediná duše. (bl. Matka Tereza)
Špetka humoru pro zasmání
Misionář jde pralesem a narazí na hladového lva. Nebohý kněz honem neví, co dělat, a tak se pomodlí.
„Otče, vdechni tomuto lvu křesťanského ducha.“ Lev zvedne tlamu k nebi a zbožně pronese:“ „Požehnej
Pane tyto dary…“
Hádanky pro zbystření mysli
Který prorok musel být vhozen do moře, aby se utišila bouře?
O kterém městě je řečeno, že zabíjí proroky?
Při které příležitosti Petr zaplakal?
Kolikrát se Ježíš zeptal Petra, zda jej má rád?
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí od 16:00 hod.
pátek
od 16:30 hod.

⨳ Ve čtvrtek 4.6. 2015 bude v Čejkovicích od 15:00 hod. Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
V kostele v zadu na stolku je sešit, do kterého se prosím zapište na služby.
⨳ V neděli 7.6. 2015 v Čejkovicích je „Slavnost 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 i ostatní mládež, biřmovance a všechny farníky.
⨳ V neděli 7.6. 2015 se bude konat „Dětský den“ na farní zahradě, kde budou připraveny nejrůznější
soutěže, hry i pobavení a opékání špekáčků. Špekáčky a občerstvení vezměte s sebou! Zveme všechny
děti i rodiče a také ty, kteří jim chtějí fandit. Vstupné je dobrovolné.
⨳ Ve čtvrtek 25.6. 2015 se koná zájezd na Turzovku. Přihlaste se prosím od pondělí v Čejkovicích u pí.
J. Martincové a ve Starém Poddvorově u pí. L. Kašíkové vždy po mši svaté v kostele vzadu
u stolku. Záloha na osobu je 100 Kč. Odjezd autobusu je z obvyklých stanovišť: Čejkovice 6:00 hod.,
Nový Poddvorov 6:10 hod., Starý Poddvorov 6:15 hod.
⨳ Příští týden je sbírka na „Eucharistický kongres.“
⨳ Děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 30.5. 2015

