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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny oběti válečného konfliktu na Blízkém východě.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 26. května:
6. neděle velikonoční
Čtvrtek, 30. května:
slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
Pátek, 31. května:
svátek Navštívení Panny Marie
Sobota, 1. června:
sv. Justina, mučedníka
Neděle, 2. června:
7. neděle velikonoční
Čtení z 6. neděle velikonoční: Sk 15,1-2.22-29; Zj 21,10-14.22-23; Jan 14,23-29
Pozvání:
Neděle, 26. května:
Neděle, 26. května:
Úterý, 28. května:
Čtvrtek, 30. května:
Pátek, 31. května:
Sobota, 1. června:
Sobota, 1. května:
Sobota, 1. června:
Neděle, 2. června:
Neděle, 2. června:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:15; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté mše svatá
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 7:30; fara; umývání oken
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
15:00; kostel; první svatá zpověď dětí
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
10:00; kostel; I. svaté přijímání dětí z naší farnosti

Májové pobožnosti příští týden:
Kostel: pondělí, středa a pátek v 18:30 h. Archa: úterý v 18.10 h.
V úterý 28. května bude v kapli v Kníničkách sloužena od 17:30 h mše svatá.
Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně májová pobožnost nebude. Mši
svatou budeme slavit v kostele v 18:30 h a v Arše ve 20 h.
Oznámení:
Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc křesťanům na Blízkém východě.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku okolím Popůvek. Sraz
v úterý 28. května v 8:15 h, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 51 v 8:26 h.
Ujdeme celkem 4 km mírně náročným terénem. Program vycházek najdete na
www.faby.cz.

Od pátku 31. května začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
Svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté nebo v 18:30 (úterý a sobota)
- v Arše denně ve 20:15, ve čtvrtek 6. června až po večerní mši svaté
Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.
Umývání oken na faře proběhne v sobotu 1. června od 7:30 hodin (po ranní mši
svaté). Budeme moc vděční, když nám přijdete pomoci. Prosíme, vezměte si
vlastní kbelíky.
K prvnímu svatému přijímání v naší farnosti přistoupí v neděli 2. června při
mši svaté v 10 hodin 18 dětí. Prosíme o modlitbu za tyto děti i jejich rodiny.
Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhne v sobotu 8. června od 21
hodin v Arše.
Bohoslužby v Domově pro seniory Foltýnova budou 8. a 22. června v 15 hod.
Od července zde budou mše svaté již jako obvykle - každou 1. a 3. sobotu
v měsíci.
Noc kostelů – poděkování. Děkujeme farníkům, kteří věnovali svůj čas
organizaci a přípravám Noci kostelů v Arše.
Napište do občasníku Setkání. Člověk většinou nerad o cokoli přichází. Někdy
si pak ale s odstupem času může uvědomit, že dílčí ztráty přinesly některé cenné
nálezy. A platí to i o duchovním životě. Máte podobnou zkušenost? Podělte se
o ni do farního občasníku Setkání, které nese téma Duchovní ztráty a nálezy.
Příští číslo má uzávěrku 2. června. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na
farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdat na faře. Těší se redakční tým Setkání
Benefiční běh pro hospic sv. Alžběty se uskuteční v sobotu 8. června. Start
v 10 h v areálu hospice na Kamenné 36, Brno. Délka trasy 5,5 km po asfaltových
a lesních cestách (přes Kamennou kolonii a Červený kopec). Akce je určena
běžcům všech věkových kategorií i firemním týmům. Registrace přes
www.behyprohospice.cz.
Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční na mariánském
poutním místě Svatý Hostýn v sobotu 8. června v 10:15 h. Hlavním celebrantem
bude olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Více na www.biskupstvi.cz.
Nadační fond Credo pořádá v sobotu 15. června od 9 do 13 hodin ve Velkém sále
na Petrově 2 seminář pro manžele a snoubence „Inspirace papeže Františka
pro manželství a rodinu“. Přihlásit se můžete na www.credonf.cz.
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