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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za ty, kteří rozhodují o veřejných záležitostech.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 14. března:
Květná (pašijová) neděle
Při každé mši svaté bude žehnání ratolestí a při mši sv.
v 10 h také průvod.
Čtvrtek, 18. dubna:
Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně
Mše svatá v kostele v 18:30, v Arše ve 20:00
Pátek, 19. dubna:
Velký pátek – den přísného postu
Velkopáteční obřady v Arše v 16:30, v kostele v 18:30
Sobota, 20. dubna:
Velikonoční vigilie v kostele v 19:00, v Arše ve 21:30
Neděle, 21. dubna:
slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční
Po každé mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy.
Při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor.
Pondělí, 22. dubna:
Pondělí v oktávu velikonočním
Bohoslužby v kostele: 7:30, 8:45, 10:00, večerní mše
svatá nebude.
Čtení z Květné neděle:
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 23,1-9.11.13-21.24-47 (zkrácená verze)
Pozvání:
Křížovou cestu se budeme modlit v kostele ještě dnes a ve středu od 18 hodin
a na Velký pátek od 14.30 hodin.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v neděli 14. dubna,
v pondělí 15. dubna a ve středu 17. dubna vždy od 17:30 do 18:30 h.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na jarní vycházku z Lažánek do
Veverské Bítýšky. Sraz v úterý 16. dubna v 8 h, dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 303 v 8:14 h. Ujdeme celkem 4 km místy náročnějším svažitým
terénem. Program vycházek na duben najdete na www.faby.cz.
„Getsemanskou zahradu“ a „Boží hrob“ v kostele bude možné navštívit od 20
hodin na Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie. Pokud byste byli ochotni
držet hodinovou „modlitební stráž“, zapište se v sakristii kostela. Prosíme zvláště
muže o službu v nočních a brzkých ranních hodinách.

Poděkování za úklid Archy. Děkujeme všem ochotným farníkům, kteří se minulý
týden podíleli na jarním úklidu Archy. Vážíme si vaší pomoci!
Aktuální úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben:
Prosme, abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého
lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.
Májové pobožnosti v Kníničkách. I letos budou probíhat v měsíci květnu v kapli
v Kníničkách májové pobožnosti, a to každé úterý od 17:30 h. V úterý 28. května
v 17:30 h zde bude sloužena mše svatá.
V rámci Noci kostelů, která se letos koná v pátek 24. května, připravujeme
společně se členy Evangelické církve metodistické program v Arše. Pokud byste
byli ochotni pomoci, ozvěte se nám na adrese brno-bystrc@dieceze.cz.
Na Zelený čtvrtek v 9 h se v katedrále na Petrově koná Missa chrismatis - mše
svatá celebrovaná otcem biskupem Vojtěchem za přítomnosti kněží z celé
diecéze. Při této bohoslužbě se světí oleje a kněží obnovují své kněžské závazky.
28. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby s podtitulem „Ceremonie /
Je dobré slavit Pána“ letos proběhne v termínu od 14. do 28. dubna v několika
brněnských kostelích. Více informací na www.velikonocni-festival.cz.
Hospic sv. Alžběty Brno, Kamenná 36, pořádá ve čtvrtek 25. dubna od 10 do 17
hodin den otevřených dveří. Návštěvníky čeká zajímavý program, např.
prohlídka hospice a historické kaple kláštera sv. Alžběty, besedy, prezentace
a promítání dokumentárních filmů.
Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019
v Praze. Organizátoři prosí o včasnou registraci na www.pochodprozivot.cz.
Domácí hospic sv. Lucie hledá zdravotní sestry pro poskytování paliativní
péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz nebo mob. 736 529 282, jitka.sedlakova@brno.charita.cz.
Také domácí hospic Tabita při hospici sv. Alžběty v Brně naléhavě hledá
zdravotní sestru k zajištění svého provozu. Více informací podá vrchní sestra
Alžběta Marková, mob. 735 755 137, markova@hospicbrno.cz.
Je zahájeno přihlašování do kurzů Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka
pro příští akademický rok. Kurzy se budou konat v Kulturním domě Rubín, Brno,
Makovského nám. č. 3. Přihlásit se můžete on-line na www.a3vbrno.cz, případně
běžnou poštou na adrese Recepce Biskupství brněnského, Petrov 5, 602 00
Brno. Tištěné přihlášky najdete v předsíni kostela.
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