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č. 19/23

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za nová povolání ke kněžské službě.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 16. června:
slavnost Nejsvětější Trojice
Čtvrtek, 20. června:
slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
Mše sv. v kostele v 7 a v 18:30 h, v Arše ve 20 h.
Pátek, 21. června:
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Neděle, 23. června:
slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti
Čtení z dnešní slavnosti: Př 8,22-31; Řím 5,1-5; Jan 16,12-15
Pozvání:
Neděle, 16. června:
Úterý, 18. června:
Čtvrtek, 20. června:
Pátek, 21. června:
Neděle, 23. června:
Neděle, 23. června:

15:30; U Křivé borovice; výlet pro rodiny s malými dětmi
8:25; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:30; kostel; slavnostní Te Deum a svátostné požehnání
15:00; pohoštění na farním dvoře

Oznámení:
Při sbírce na Charitu minulou neděli bylo darováno 22 027 Kč. Upřímné Pán
Bůh zaplať.
Velké poděkování patří všem, kdo v sobotu přišli pomoci s úklidem kostela.
Dnes 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 předem paní Mertové na e-mail mertao@chello.cz.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na výstavu léčivých rostlin
v Botanické zahradě LF MU. Sraz v úterý 18. června v 8:25 h dopravní uzel
ZOO. Odjezd tramvaje č. 3 v 8:36, přestup na autobus č. 68. Možnost
společného návratu Wilsonovým lesem.
Příští neděli vyjde farní občasník Setkání, tentokrát na téma „Duchovní ztráty
a nálezy“. Jako obvykle bude k dispozici v předsíni kostela.

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 občerstvení, obsluha během posezení,…), budeme moc
rádi. Prosíme, ohlaste se předem (např. e-mailem) Evě Máchové.
Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2019 - květen 2020) budou
k dispozici od neděle 23. června na faře a v sakristii. Přihlašují se pouze děti,
které v příštím školním roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do
náboženství nechodily). Náboženství probíhá na ZŠ Heyrovského, Vejrostova
a Laštůvkova (1. – 4. třída), od 5. třídy děti docházejí na faru. Aktuální rozvrh
výuky najdete během září na www.faby.cz, v Infu a na nástěnce v kostele.
Mše svaté o prázdninách:
Poslední dětskou mši svatou v Arše před prázdninami budeme slavit v pátek 21.
června, poslední čtvrteční mše svatá zde bude 27. června. O prázdninách budou
slouženy mše svaté v Arše pouze v úterý.
Od neděle 30. června budou v kostele pouze tři mše svaté: v 7:30, 10 a 18:30 h.
Krátkou pěší pouť z Bystrce do Kníniček vykonáme v pátek 5. července,
v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Od bystrckého kostela vyjdeme v 9.30 hod.
Poutní mše svatá u kaple v Kníničkách začne v 10.30 hod.
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.
Kněžské a jáhenské svěcení na Petrově. V sobotu 22. června v 9 h přijmou
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské
svěcení tři jáhni z naší diecéze a jáhenské svěcení čtyři bohoslovci.
Dny lidí dobré vůle se konají ve dnech 4. a 5. července na Velehradě. Připraven
je pestrý program pro všechny věkové kategorie. Více informací o programu
najdete na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka: za kněze; aby svým
skromným a pokorným životem aktivně projevovali porozumění a podporu těm
nejchudším.
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