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Z církevního kalendáře:
Neděle, 19. června:
12. neděle v mezidobí
Úterý, 21. června:
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Čtvrtek, 23. června:
slavnost narození sv. Jana Křtitele
Pátek, 24. června:
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota, 25. června:
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Neděle, 26. června:
13. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 19. června: Zach 12,10-11; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24
Pozvání:
Úterý, 21. června:
Pátek, 24. června:
Neděle, 26. června:

8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:30; kostel; slavnostní Te Deum a svátostné požehnání
15:00; pohoštění na farním dvoře

Oznámení:
Dnes vychází nové číslo farního občasníku Setkání, tentokrát u příležitosti
jáhenského svěcení našeho farníka Tomáše Zámečníka. Téma zní „V Boží půdě
zrno zraje“ a kromě rozhovoru s Tomášem si můžete přečíst mnoho zajímavostí
o jáhenské službě nebo o tom, co všechno obnáší cesta ke kněžství.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku k Ríšově studánce. Sraz
v úterý 21. června v 8:30, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 52 na zastávku
Ruda v 8:43. Ujdeme 6 km náročnějším terénem.
Srdečně vás zveme na farní slavnost, která se letos uskuteční v neděli 26.
června. Ve 14:30 začne slavnostní Te Deum v kostele a poté se přemístíme na
farní dvůr, kde pro vás bude připraveno pohoštění.
Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek můžete přinést 26. června
mezi dopoledními bohoslužbami do předsíně kostela, kde si je převezme služba.
Budeme moc rádi, když se zapojíte i s další pomocí (od 13:30 chystání stolů
a občerstvení, obsluha během posezení…). Prosíme, ohlaste se předem (např.
na farní e-mail) Evě Máchové.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici na faře a v sakristii nebo si je můžete
stáhnout na www.faby.cz. Přihlašují se pouze děti, které v příštím školním roce
půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství nechodily).
Náboženství vyučujeme na ZŠ Heyrovského, Vejrostova a Laštůvkova, od 5. třídy
děti docházejí na faru. Aktuální rozvrh výuky najdete během září na www.faby.cz,
v Infu a na nástěnce v kostele.

Od této neděle je na farním dvoře postavená skákací trampolína. Kromě farní
slavnosti ji mohou využívat děti při jakékoliv další návštěvě fary, vždy to však
musí být pod dohledem rodičů a na vlastní zodpovědnost.
Biblická prázdninová škola pořádaná evangelickou církví metodistickou se
letos v Arše konat nebude.
Pozvánky:
Multižánrový křesťanský hudební festival Kefasfest letos proběhne od 24. do
26. června v areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Vstupenky je možné
zakoupit na webu www.kefasfest.cz.
Ve dnech 4. až 5. července se opět na Velehradě uskuteční Dny lidí dobré vůle.
Více o programu na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule.
Po čtyři čtvrteční prázdninové večery bude Diecézním centrem pro mládež
připraven v Zahradách pod Petrovem kulturní program s názvem Chill out pod
Petrovem. První večer 7. července bude hudební, od 18:30 vystoupí kapely
WXP a OKno. Další večer 21. července bude divadelní, 18. srpna folklorní a 25.
srpna filmový. Podrobný program je na Facebooku: https://fb.me/e/1JXs7OwMl.
Akce je pro širokou veřejnost, vstup zdarma.
Centrum naděje a pomoci pořádá o letních prázdninách kurz pro dospívající
dívky od 12 do 18 let s názvem Být sama sebou. Kurz proběhne od
18. do 22. července v prostorách centra (Vodní 13, Brno). Podrobné informace,
přihláška i letáček jsou na www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1.
Celostátní setkání mládeže bude letos probíhat od 9. do 14. srpna v Hradci
Králové. Více na www.celostatnisetkanimladeze.cz.
Diecézní centrum života mládeže v Osové Bítýšce připravuje od 22. do 27. srpna
Mamre týden plný zážitků pro mladé od čtrnácti let. Letošní program nese název
„Sedm statečných“. Více na www.mladez.biskupstvi.cz/mamre.
Pouť rodin brněnské diecéze letos proběhne 27. srpna v krásném prostředí
areálu cisterciáckého kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Pontifikální
mše svatá s otcem biskupem Pavlem Konzbulem začne v 10:15 h. Odpoledne
pak bude následovat bohatý duchovní i zážitkový program pro všechny generace.
Pouť bude zakončena v 15:30 požehnáním. Akci pořádá brněnské Centrum pro
rodinu a sociální péči.
Více na www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/diecezni-pout-rodin.
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