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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za děti, které dnes přistoupí k I. svatému přijímání.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 2. června:
7. neděle velikonoční
Pondělí, 3. června:
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Středa, 5. června:
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek, 7. června:
I. pátek v měsíci
Neděle, 9. června:
slavnost Seslání Ducha Svatého
Čtení ze 7. neděle velikonoční: Sk 7,55-60; Zj 22,12-14.16-17.20; Jan 17,20-26
Pozvání:
Neděle, 2. června:
Neděle, 2. června:
Úterý, 4. června:
Středa, 5. června:
Čtvrtek, 6. června:
Pátek, 7. června:
Sobota, 8. června:
Sobota, 8. června:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
10:00; kostel; I. svaté přijímání dětí z naší farnosti
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
16:30; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:30 hodin příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; eucharistická pobožnost
9:00; fara; ministrantská schůzka
21:00; Archa; vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Oznámení:
Při sbírce na pomoc křesťanům na Blízkém východě bylo darováno 50 869,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať!
Příští neděli proběhne při bohoslužbách sbírka na Charitu.
K prvnímu svatému přijímání dnes přistoupí při mši svaté v 10 hodin 18 dětí.
Prosíme o modlitbu za tyto děti i jejich rodiny.
Probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté, nebo v 18:30 (úterý a sobota)
- v Arše ve 20:15, ve čtvrtek až po večerní mši svaté
Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhne v sobotu 8. června od 21
hodin v Arše. Poté následuje agapé.

Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku z Lesní na Polní. Sraz
v úterý 4. června v 8:30 h, dopravní uzel ZOO. Odjezd tramvaje č. 1 v 8:35 h.
Ujdeme celkem 3,6 km místy náročnějším terénem. (Jedná se o náhradní termín
vycházky ze 30. dubna, neuskutečněné pro špatné počasí).
Bohoslužby v Domově pro seniory Foltýnova budou 8. a 22. června v 15 hod.
Publikace tiskového apoštolátu FATYM budou k zakoupení v předsíni kostela
v neděli 9. června.
V neděli 9. června při mši svaté v 9 h přijme v katedrále na Petrově z rukou otce
biskupa Vojtěcha svátost biřmování také 11 biřmovanců z naší farnosti.
Úklid kostela plánujeme na sobotu 15. června. Budeme moc vděční, když si
vyšetříte čas a přijdete pomoci.
Děkujeme ženám, které přišly pomoci s umýváním oken na faře!
Dnes je uzávěrka příspěvků do občasníku Setkání, tentokrát na téma
Duchovní ztráty a nálezy. Své příspěvky můžete ještě zaslat e-mailem na adresu
farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdat na faře. Těší se redakční tým Setkání
Katolický týdeník z ruky do ruky. Máte předplacen nebo si pravidelně kupujete
Katolický týdeník (KT)? Nechtěli byste ho po přečtení místo vyhození někomu
zdarma věnovat, aby ještě mohl přinést další užitek? Možná by si ho zrovna Váš
soused v lavici také rád přečetl, ale třeba si ho kvůli nízkému příjmu nemůže
koupit. Jestli byste se do takové štafety chtěli zapojit, ozvěte se prosím co
nejdříve na e-mail KTdoruky@seznam.cz. Pokud jako dárci, označte se
v předmětu "A", pokud byste přečtený KT - např. s odstupem týdne - od někoho
rádi dostali, uveďte do předmětu "B". Nemáte-li elektronickou poštu, předejte svůj
kontakt na faře. Podaří se nám sestavit aspoň pět dvojiček?
Prosba. Jeden z našich farníků shání knihu Naše paní z Kibeho: Panna Maria
promlouvá ke světu ze srdce Afriky. Praha, Triton 2014. 185 stran. Pokud by ji
mohl někdo zapůjčit, volejte na mobil 774 550 336.
Ve dnech 10. až 14. července 2019 se uskuteční v areálu výstaviště v Brně 30.
ročník Katolické charismatické konference. Hlavním hostem bude Miriam
Swaffield, anglikánská teoložka působící zejména mezi evropskými studenty. Do
9. června se můžete přihlásit za zvýhodněné vstupné. Více na
www.konference.cho.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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