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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za ty, kteří dnes přijmou svátost biřmování.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 9. června:
slavnost Seslání Ducha Svatého
Pondělí, 10. června: památka Panny Marie, Matky církve
Úterý, 11. června:
sv. Barnabáše, apoštola
Čtvrtek, 13. června:
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota, 15. června:
sv. Víta, mučedníka
Neděle, 16. června:
slavnost Nejsvětější Trojice
Čtení z dnešní slavnosti: Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23
Pozvání:
Pondělí, 10. června:
Úterý, 11. června:
Čtvrtek, 13. června:
Pátek, 14. června:
Sobota, 15. června:
Neděle, 16. června:

19:10; fara; schůzka členů farní charity
7:50; zastávka trolejbusu Nám. 28. dubna; vycházka
s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
7:30; kostel; úklid kostela
15:30; U Křivé borovice; výlet pro rodiny s malými dětmi

Oznámení:
Dnes proběhne při bohoslužbách sbírka na Charitu.
Dnes při mši svaté v 10 h přijme v katedrále na Petrově z rukou otce biskupa
Vojtěcha svátost biřmování také 11 biřmovanců z naší farnosti.
Publikace tiskového apoštolátu FATYM budou k zakoupení v předsíni kostela
tuto neděli 9. června po každé mši svaté.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku z Útěchova do Mokré
Hory. Sraz v úterý 11. června v 7:50 h – zastávka trolejbusu č. 30 Nám. 28.
dubna (poblíž Lidlu). Odjezd do Králova Pole, nádraží v 8:03 hod. Ujdeme celkem
7 km po rovině s jedním prudším sestupem.
Úklid kostela proběhne v sobotu 15. června. Začínáme po ranní mši svaté (asi
v 7:30 h), ale zapojit se můžete i později. Budeme potřebovat také muže, kteří by
si vzali na starost drhnutí lavic, což je fyzicky namáhavější práce. Prosíme, přijďte
pomoci alespoň na chvíli! Kdo můžete, vezměte si vlastní kbelík.

Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 do 11
hodin v Arše. Program na měsíc červen najdete na www.faby.cz a na nástěnce
v předsíni kostela.
V neděli 16. června od 15:30 h pořádá společenství maminek výlet pro rodiny
s malými dětmi. Trasa povede od rozcestí U Křivé borovice, přes rozhlednu
Chvalovka, okolo Betelné studánky až k přehradě. Výlet je určen všem zájemcům
z naší farnosti. Pro děti je připraven program. Pokud byste se výletu rádi
zúčastnili, nahlaste se prosím paní Mertové na e-mail mertao@chello.cz.
Farní slavnost se bude konat v neděli 23. června. Ve 14:30 h bude v kostele
slavnostní Te Deum a od 15 h vás srdečně zveme k přátelskému posezení na
farním dvoře. Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek na farní
slavnost můžete přinést 23. června před dopoledními bohoslužbami do předsíně
kostela, kde si je převezme služba. Pokud byste se mohli zapojit i s další pomocí
(od 13:30 h chystání stolů a občerstvení, obsluha během posezení,…), budeme
moc rádi. Prosíme, ohlaste se předem (např. e-mailem) Evě Máchové.
Katolický týdeník z ruky do ruky. Máte předplacen nebo si pravidelně kupujete
Katolický týdeník (KT)? Nechtěli byste ho po přečtení někomu zdarma věnovat,
aby ještě mohl přinést další užitek? Možná by si ho zrovna Váš soused v lavici
také rád přečetl, ale třeba si ho kvůli nízkému příjmu nemůže koupit. Jestli byste
se do takové štafety chtěli zapojit, ozvěte se prosím co nejdříve na e-mail
KTdoruky@seznam.cz. Pokud jako dárci, označte se v předmětu "A", pokud
byste přečtený KT - např. s odstupem týdne - od někoho rádi dostali, uveďte do
předmětu "B". Nemáte-li elektronickou poštu, předejte svůj kontakt na faře.
Podaří se nám sestavit aspoň pět dvojiček?
Prázdninovou biblickou školu Vacation Bible School pořádá Sbor Evangelické
církve metodistické v Brně ve dnech 8. - 12. 7. 2019 v ekumenickém centru
Archa, Lýskova ulice, Brno - Bystrc. Program je určen pro předškolní děti a jejich
doprovod i pro školní mládež. Znalost angličtiny není nutná. Společný program
pro všechny věkové kategorie začíná vždy v 9 h a končí okolo 12 h. Hry, písničky
a povídání na biblická témata připravují metodisté z USA. Další informace
www.vacation-bible-school.webnode.cz, e-mail brno@umc.cz.
Poděkování Charity. Milí farníci, ze srdce děkujeme vám všem, kteří jste přispěli
v Postní almužně 2019. Vaše odhodlání zapojit se do této starobylé křesťanské
tradice je projev milosrdné lásky k bližnímu. Za Brno - Bystrc jste přispěli částkou
4 170 Kč. Vaše peníze použijeme na nákup antidekubitních matrací Linet pro
Domov pokojného stáří na ulici Kamenné v Brně. S pozdravem Mons. Josef
Zouhar, moderátor charitativní činnosti církve v brněnské diecézi a Oldřich
Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.
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