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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za papeže, biskupy, kněze a jáhny,
aby žili podle příkladu Ježíše Dobrého Pastýře.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 12. května:
4. neděle velikonoční
Poutní slavnost v Rozdrojovicích. Mše svatá u kaple sv.
Jana Nepomuckého bude sloužena v 10:30 hodin.
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, Den matek
Pondělí, 13. května: Panny Marie Fatimské
Úterý, 14. května:
svátek sv. Matěje, apoštola
Čtvrtek, 16. května:
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Neděle, 19. května:
5. neděle velikonoční
Čtení ze 4. neděle velikonoční: Sk 13,14.43-52; Zj 7,9.14b-17; Jan 10,27-30
Pozvání:
Neděle, 12. května:
Pondělí, 13. května:
Úterý, 14. května:
Středa, 15. května:
Čtvrtek, 16. května:
Pátek, 17. května:
Sobota, 18. května:

19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
19:10; fara; schůzka členů farní charity
8:30; konečná zastávka tramvaje č. 1 Ečerova; vycházka
s klubem seniorů
16:30; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté od 18:30 májová
pobožnost a mše svatá
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka

Májové pobožnosti příští týden:
Kostel: pondělí, středa, čtvrtek, pátek a neděle v 18:30 h. Kaple v Kníničkách:
úterý v 17:30 h. Archa: úterý v 18.10 h.
Oznámení:
Poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Rozdrojovicích bude
sloužena dnes od 10:30 hodin. Pěší poutníci odcházejí do Rozdrojovic v 8:50 h
od kostela. Růženec a kancionál s sebou. Všichni jsou srdečně zváni.
Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 do 11
hodin v Arše. Tématem setkání v pondělí 13. května budou „Zásady vedení

konstruktivního dialogu". Pod vedením Alžběty Sedlákové se seznámíme
s principy vedení konstruktivního dialogu nejen v partnerském životě. Srdečně
zveme všechny rodiče z farnosti, kteří by měli o dané téma zájem.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku z Ečerovy na
Rakovec. Sraz v úterý 14. května v 8:30 h, konečná zastávka tramvaje č. 1
Ečerova. Ujdeme celkem 4 km průměrně náročným terénem. Program vycházek
na květen najdete na www.faby.cz.
Společenství seniorů se koná ve středu 15. května od 16:30 hodin na faře.
Umývání oken na faře proběhne v sobotu 1. června od 7:30 hodin (po ranní mši
svaté). Úklid kostela plánujeme na sobotu 15. června. Budeme moc vděční,
když si alespoň na jedno dopoledne vyšetříte čas a přijdete pomoci.
Misijní den 2019 v Rousínově se koná v sobotu 18. května. Program začíná v 9
h u kostela sv. Václava v Rousínově - Rousínovci. V 10 h bude slavena mše
svatá s biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Poté se můžete těšit na besedu
s manželi Čechovými, kteří se zúčastnili misijí v Ekvádoru, na hry a tvoření při
putování po kontinentech celého světa a na pohádkové divadlo. Během celého
dne bude probíhat Misijní jarmark.
Jubilejní 15. brněnská muzejní noc se bude konat v sobotu 18. května. Tradičně
se do ní zapojí také Diecézní muzeum na Petrově. Návštěvníky zve na
komentované prohlídky expozice Vita Christi, jejíž součástí je obraz Madona
z Veveří, nebo na divadelní představení, které připravili studenti JAMU. V době
od 18:00 do 22:30 bude možnost prohlédnout si katedrálu sv. Petra a Pavla,
stejně jako využít jedinečné vyhlídky z věží katedrály na večerní Brno. Pro
návštěvníky s dětmi bude připraven doprovodný výtvarný program v salónku
Diecézního muzea. Více informací o programu na www.biskupstvi.cz/aktualne.
Centrum naděje a pomoci se sídlem na Vodní 13 v Brně letos slaví 25 let své
existence. Pro veřejnost je připraven několikadenní program, jehož součástí je
21. května od 17:30 h přednáška Rodina – místo, kde se učíme lásce, 22. května
od 9 do 12 h Den otevřených dveří, 23. května od 12:15 h děkovná mše svatá
v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. O činnosti této organizace se
více dozvíte na www.cenap.cz.
Křesťanský open-air festival Full of Life se uskuteční v sobotu 25. května od
14 h v areálu bývalého pivovaru v Brně - Řečkovicích. Program složený
z přednášek, svědectví, hudebních a divadelních vystoupení je připraven pro děti
i dospělé. Vystoupí mnoho zajímavých hostů, například Max Kašparů, hudební
skupina Lamačské chvály a zpěvák Pavel Helan. Více informací o programu
naleznete na www.fulloflife.cz.
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