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Z církevního kalendáře:
Neděle, 6. června:
10. neděle v mezidobí
Pátek, 11. června:
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota, 12. června:
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Neděle, 13. června:
11. neděle v mezidobí
Čtení z 10. neděle v mezidobí:
Gn 3,9-15; 2 Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35
Pozvání:
Neděle, 6. června:
Pátek, 11. června:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Mše svaté v týdnu od 7. do 13. června:
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On-line přenosy bohoslužeb v tomto týdnu:
Středa a pátek v 18:30 h, neděle v 8:45 h.
Aktuální opatření ohledně počtu účastníků bohoslužeb:
V našem kostele může být na mši sv. maximálně 50 lidí. Na všechny nedělní mše
svaté se tedy prosím zapisujte na www.faby.cz. Stále je třeba si při vstupu do
kostela dezinfikovat ruce, nosit respirátor a dodržovat rozestupy 2 metry.
V případě zájmu o svátost smíření oslovte kněze po mši svaté nebo se s nimi
domluvte telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas.
Poděkování:
V neděli 23. května proběhla sbírka na Charitu. Bylo darováno 16 640,- Kč. Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Děkujeme všem ochotným dobrovolníkům, kteří přišli v sobotu pomoci s úklidem
kostela. Vážíme si Vaší pomoci.
.

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční
účetní“ a "pomocná účetní" s pracovištěm v Brně, a na pozici "technik stavebních
investic" pro Brněnsko. Více informací najdete na www.biskupstvi.cz.
Katolická charismatická konference se ani letos v Brně neuskuteční.
Jednodenní charismatická konference on-line proběhne v sobotu 26. června na
TV Noe. V několika blocích vystoupí Pavla Petrášková, P. Jozef Mihok CSsR
a Kateřina Lachmanová. Moderátorem pořadu bude Michael Schmidt.
Více na www.konference.cho.cz.
Letní škola liturgiky se koná od 20. do 25. července 2021 tradičně v Želivském
klášteře, tentokrát na téma Svátost smíření a pomazání nemocných. Akce je
určena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů i laiků. Více informací najdete na webu
www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021.
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14 do 20 let na Letní diecézní
setkání mládeže. Akce se koná od 11. do 15. srpna 2021 na Biskupském
gymnáziu v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se
zajímavými hosty, večer chval, mše svaté a hlavně na setkání s otci biskupy i se
svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Elektronické přihlašování (se slevou
do 30. 6.) najdete na https://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde také budou přibývat
všechny další informace.
Liturgie města Říma – poznávací pobyt pro mládež. Institut pro liturgickou
formaci ve spolupráci s Papežskou kolejí Nepomucenum zve mladé lidi od 18 do
25 let na formační pobyt v Římě od 22. do 27. srpna 2021. Kurz nabídne mimo
jiné poznání římské bohoslužby, návštěvy církevních památek, seznámení
s prostředím, ve kterém vyrostla naše liturgie. Elektronické přihlášky a více
informací na www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgie-mesta-rima-pro-mladez.
Biskupové Čech, Moravy a Slezska zaslali věřícím svůj list s pozvánkou
k mezinárodnímu eucharistickému kongresu, který se bude konat od 5. do
12. září letošního roku v Budapešti. Papež František plánuje osobně předsedat
slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může kontaktovat
Poutní centrum královéhradecké diecéze, e-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon
731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz.
Biskupové nás také vyzývají, abychom se k eucharistickému kongresu připojili
modlitbou ve farnostech či jiných společenstvích.
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