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Z církevního kalendáře:
Neděle, 26. června:
slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti
Úterý, 28. června:
sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Středa, 29. června:
slavnost Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů
brněnské diecéze
mše svatá v kostele pouze ráno v 7 h
Pátek, 1. července:
I. pátek v měsíci
Neděle, 3. července: 14. neděle v mezidobí
Pozvání:
Neděle, 26. června:
Úterý, 28. června:

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

Oznámení:
Minulý týden vyšlo nové číslo farního občasníku Setkání. Zbývající výtisky jsou
k dispozici v předsíni kostela.
Srdečně všechny zveme na farní slavnost, která proběhne dnes odpoledne.
Ve 14:30 začne slavnostní Te Deum v kostele a poté následuje přátelské
posezení na farním dvoře. Zde pro vás bude připraveno občerstvení a také malé
hudební překvapení. Děti mohou využít skákací trampolínu a výtvarný koutek
nebo se zapojit do zábavných her a soutěží.
Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek můžete předat 26. června
mezi dopoledními bohoslužbami v předsíni kostela nebo od od 13:30 do 14:15 h
na faře. Budeme moc rádi, když se zapojíte i s další pomocí (od 13:30 chystání
stolů a občerstvení, obsluha během posezení…). V případě dotazů nebo nabídek
pomoci se obraťte na Evu Máchovou, mob. 728 053 553.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku z Jinačovic do Bystrce.
Sraz v úterý 28. června v 8:30, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 302 do
Jinačovic v 8:43. Ujdeme 5,3 km nenáročným terénem.
Na farním dvoře je 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.
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).

Ve středu 29. června na slavnost sv. Petra a Pavla bude sloužena mše svatá
v kostele pouze ráno v 7 hodin.
Odpoledne od 16 hodin se oba naši kněží zúčastní pontifikální bohoslužby
v katedrále na Petrově. Při ní nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský
Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup
Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního
biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet
osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.
Upozorňujeme, že příjezd na Petrov autem nebude v tento den možný.
Příští neděli 3. července proběhne v kostele sbírka na bohoslovce brněnské
diecéze.
Bohoslužby o prázdninách:
Od 3. července budou v kostele o nedělích pouze tři mše svaté: v 7:30, 10:00
a 18:30 h. Během týdne jsou zde bohoslužby beze změny.
Mše v Arše budou během letních prázdnin pouze v úterý.
POZOR - v úterý 5. července nebude večerní mše svatá sloužena v Arše, ale
v kostele.
Slavnost svatého Cyrila a Metoděje (úterý, 5. července):
Mše svatá v kostele v 7:30 a v 18:30 h.
Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Kníničkách začíná v 10:30 h.
Během prázdnin neprobíhá páteční celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní.
Zpovídání na první pátek bude v červenci a v srpnu až od 17 hodin.
Pozvánky:
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.
Katolická charismatická konference se uskuteční ve dnech 6. – 10. července
na brněnském výstavišti v pavilonu F. Již 31. ročník nabídne pestrý duchovní
program. Hosty konference jsou P. Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová,
Š. Smrčina, P. Petrášková a propagátorka iniciativy Maryʼs Meals Milona von
Habsburg. Modlitební večery se tentokrát budou konat každý den. Součástí
programu bude opět divadlo i paralelní tzv. dětská konference pro děti od 4 let
v pavilonu V. Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi, pro jejichž pohodlí je
v pavilonu F vyhrazen zvláštní sektor s kobercem. Podrobný program je
k dispozici na adrese http://konference.cho.cz. Všichni jste srdečně zváni.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
E-mail: <farni_schranka@seznam.cz>, www.faby.cz

