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14:30
Pondělí
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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Plnomocné odpustky – Čejkovice / Plnomocné odpustky - Starý Poddvorov
Čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 1 Jan 4,7-10; Jan 15,9-17
Za rodiče Cupalovy, dva syny, vnuka, zetě, celou živou i zemřelou rodinu a duše
v očistci
St. Poddvorov Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče
a kmotry
Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry
Svátostné požehnání + májová pobožnost
Pondělí po 6. neděli velikonoční
St. Poddvorov Za Bedřicha Bartála, bratra, celou živou i zemřelou rodinu
a duše v očistci
Za živou víru v rodinách

Úterý

12.5.
18:00

Úterý po 6. neděli velikonoční
Za Františku Holomáčovou, manžela, dva syny, nemocného zetě, dvoje rodiče
a duše v očistci

Středa

13.5.
7:30

Panny Marie Fatimské
Za zemřelou osobu

Čtvrtek

14.5.
16:30
17:30
18:30

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek – dětská mše svatá
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Kateřinu Novákovou, manžela, syna Jaroslava a celou živou i zemřelou rodinu
Za Antonína Stávka, dvoje rodiče, bratra a švagra

Pátek

15.5.

Pátek po 6. neděli velikonoční
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za Jindřicha Herzána, celou živou i zemřelou rodinu
Biblická hodina na faře

17:00

18:00
19:00
Sobota

16.5.
14:00

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Za Jaroslava Foltýna, dceru, rodinu Macůrkovu a ostatní příbuzenstvo

Neděle

17.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Čtení: Sk 1,15-17.20-26; 1 Jan 4,11-16; Jan 17,11b-19
Za rodiče Kornfeilovy, zemřelou řádovou sestru Gonzágu a těžce nemocnou
řádovou sestru Lucii a duše v očistci
St. Poddvorov Za zemřelé sedmdesátníky ze Starého Poddvorova
Za Tomáše Hnidáka, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Svátostné požehnání + májová pobožnost

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

Farní stránka neděle 10.5. 2015

Modlitba před 1. svatým přijímáním
Ježíši, dnes ke mně poprvé přijdeš ve svaté Eucharistii. Vím, že velice toužíš přebývat v mém srdci, a také
já toužím po společenství s Tebou. Prosím Tě, Ježíši, zůstaň ve mně stále, abych kolem sebe vyzařoval
radost, pokoj a lásku, kterou mi dáváš. Chci Ti poděkovat za nesmírný dar Tvé lásky a prosím Tě, abys
v tomto svatém dni vyslyšel všechny prosby za mé drahé a za mé přátele, které nosím v srdci. Dej, aby Tě
všichni mohli poznat a milovat. AMEN.
Ježíšovo přání
Když jsme nějaký čas v tichu a klidu s pokornou myslí před svátostným Ježíšem, objevujeme, co si přeje.
Naše plány ustupují plánům Kristovým, Boží světlo vniká do srdce, uzdravuje ho a formuje.
(biskup Vojtěch)
Klíč k lidským srdcím nebude nikdy naše chytrost, ale naše láska.
(H. Bezzel)
Twitter papeže Františka
Prosme Pannu Marii, aby nás učila prožívat naši víru v každodenních skutcích a dávat víc prostoru Pánu.
Rozdávat štěstí
Radostně se usmívej, tvůrčí skutky konej. Radost bližním dávej, jen pro dobro snahu měj! Potom budeš ve
svém životě, ve svém srdci mít štěstí a to štěstí všem rozdávej.
_________________________________________________________________________________
⨳ Dnes je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Konala se sbírka na potřeby kostela.
⨳ V naší farnosti máme dnes velkou slavnost – 1. svaté přijímání dětí.
Dnes v Čejkovicích ve 14:30 hod. je svátostné požehnání a májová pobožnost.
⨳ Všem, kteří pomohli v přípravě dnešní slavnosti 1. svatého přijímání, obětí, modlitbou, úklidem,
výzdobou, zhotovením věnců, sboru, zvláště těm, kteří se podíleli na přípravě obřadu, také katechetkám
pí. Heleně Bízové a pí. Marii Bartálové, upřímně děkuji.
⨳ Zapisují se intence na II. pololetí 2015. Tyto si můžete zapsat v pondělí a v úterý v kanceláři na faře
od 15:00-18:00 hod. nebo vždy po mši svaté v kostele. Prosím o uvedení tel. čísla na vás, abyste
v případě změny v konání bohoslužby mohli být informováni.
⨳ Ve středu 13.5. 2015 se koná 1. Fatimská pouť v Žarošicích.
Odjezd autobusu z obvyklých stanovišť je: Starý Poddvorov
Nový Poddvorov
Čejkovice

17:25 hod.
17:30 hod.
17:40 hod.

⨳ Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.

P. Miloslav Čamek, farář
V Čejkovicích 9.5. 2015

