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č. 18/22

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o vytrvalost ve víře pro děti, které jdou letos k I. svatému přijímání.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 3. června:
9. neděle v mezidobí
Úterý, 5. června:
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek, 8. června:
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota, 9. června:
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Neděle, 10. června:
10. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 3. června: Dt 5,12-15; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23 – 3,6
Pozvání:
Neděle, 3. června:
Úterý, 5. června:
Středa, 6. června:
Středa, 6. června:
Čtvrtek, 7. června:
Pátek, 8. června:
Sobota, 9. června:
Neděle, 10. června:
Neděle, 10. června:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
10:00; kostel; I. svaté přijímání
8:20; dopravní terminál ZOO, zastávka autobusu 51;
vycházka pro seniory
16:30; fara; společenství seniorů
18:30; Archa; mše svatá pro skauty
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
dopoledne; kostel; prodej publikací tiskového apoštolátu
Fatym
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku ze Žebětína přes Popůvky zpět
do Žebětína. Sraz v úterý 5. června v 8:20 na zastávce autobusu č. 51 - dopravní
uzel ZOO, odjezd v 8:26. Celkem 5,5 km, cestou přiměřené stoupání i klesání.
Mše svatá pro skauty bude sloužena ve středu 6. června od 18:30 hodin v Arše.
Biřmovanci se sejdou na faře v neděli 10. června.
Úklid kostela proběhne v sobotu 16. června. Začínáme po ranní mši svaté (asi
v 7.30 h), ale zapojit se můžete i později. Budeme potřebovat také muže, kteří by
si vzali na starost drhnutí lavic, což je fyzicky namáhavější práce. Prosíme, pokud
můžete, přijďte pomoci alespoň na chvíli!

V neděli 17. června se při všech bohoslužbách uskuteční sbírka na opravy ve
farnosti.
Farní duchovní obnova. Na sobotu 8. prosince plánujeme v naší farnosti
duchovní obnovu s P. Pavlem Kafkou.
Dětský den na téma „Vesmírná expedice“ se koná dnes od 14:30 hodin u
salesiánů v Brně – Žabovřeskách (Foerstrova 2). Na děti čekají hry, soutěže,
tombola a zábavné atrakce. www.brno.sdb.cz.
Boží Tělo u minoritů. Společná oslava svátku Těla a Krve Páně v Brně bude
zahájena dnes v 15.30 hodin mší svatou v minoritském kostele sv. Janů,
Minoritská 1. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Pavel Konzbul. Hudební
doprovod zajistí Schola brněnské mládeže. Po mši sv. vyjde eucharistický průvod
přes Zelný trh do katedrály sv. Petra a Pavla, kde závěrečnou adoraci povede
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
Výstavu velkoformátových fotografií „Člověk a Víra“ si můžete prohlédnout
do 17. června 2018 v kostele sv. Jakuba v Brně (Po – So 9 – 19 h, Ne 11 – 19 h).
Vstup zdarma. Spolek Člověk a Víra je společenství fotografů, kteří ve svém
volném čase bez nároku na odměnu dokumentují život církve, sakrální
architekturu a víru člověka obecně. www.clovekavira.cz
Diecézní muzeum v Brně připravilo k 100. výročí vzniku naší republiky výstavu
s názvem „Tváře místní církve“. Jejím cílem je představit duchovní i laické
osobnosti spojené s životem v sedmi farnostech jihomoravské metropole.
Výstava je zpřístupněna až do 17. června 2018 vždy o sobotách a nedělích od
9.00 do 17.00 h mimo časy bohoslužeb v těchto brněnských chrámech: katedrála
sv. Petra a Pavla, kostel Nalezení svatého Kříže, kostel sv. Jakuba, sv. Tomáše,
sv. Michala, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a kaple Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně.
III. Národní kongres o Božím milosrdenství proběhne pod záštitou biskupa
Vojtěcha Cikrleho ve dnech 8. – 10. června ve Slavkovicích a v Novém Městě na
Moravě. Podrobnější informace najdete na www.kongres.slavkovice.cz nebo na
nástěnce v předsíni kostela.
Biskupské gymnázium v Brně pořádá BIGY RUN 2018 – 0. ročník veřejného
sprinterského závodu do vrchu. Koná se v sobotu 16. června od 10 hodin. Místo
konání: Brno – Wilsonův les (sjezdovka). Startovné: 100 Kč (jednotlivci nebo
štafeta). Cílem této akce je získat finanční prostředky pro sportování na BIGY,
založit novou tradici a prohloubit spolupráci učitelů, studentů a veřejnosti.
Podrobné informace na www.bigyrun.webnode.cz.
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