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+ Dnes slavíme 9. neděli v mezidobí. V úterý je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
V pátek slavnost  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V sobotu Neposkvrněného Srdce Panny
Marie. Příští neděle bude 10. v mezidobí.

+ Stále hledáme 2 dobrovolníky k doplnění stavu na pravidelný úklid kostela 1x za 4 týdny v
sobotu po ranní mši. Kontakt na sebe dejte prosíme v sakristii.

+  Během  Noci kostelů jsme měli v kostele 493 návštěvníků a v kapličce sv. Václava 220.
Velké poděkování patří Aleši Královi za zvučení Brno Gospel Choir. Veliké díky Kájovi Kozlovi,
který celou Noc kostelů za naši farnost organizoval, jeho pomocníkům a manželům Klangovým,
kteří fungovali v kapličce. Dětem z keramiky patří obdiv za nádherné propracované lampičky a
keramický radostný růženec. Evě Liškutinové díky za modlitební aktivitu.

+ Následující sobotu jsme prožili 12. Farní den. Díky Marianu Charvátovi za veškeré materiální
zajištění. Díky všem, kteří na jeho výzvu přiložili ruku k dílu a pomáhali. Za kulturní a duchovní
program díky všem, kteří se zapojili, a za jeho organizaci a moderování díky Honzovi Šlachtovi.
Členům SalSy díky za vše, co připravili na mši svatou. Pán  nám ten den požehnal  a daroval
příjemné počasí. 

+ V  22. čísle KT se mimo jiné dočtete o statisících lidí na Noci kostelů, o Turzovce po 60
letech,  o Komenském ve Středoafrické republice,  o inscenaci  „Naše násilí  a  vaše násilí“  a
sedmdesátinách Tomáše Halíka.

+ Pro naše salesiánské dílo hledáme nového pracovníka na pozici Vedoucí technické sekce –
správce. Práce je na celý úvazek a nástup od 1. září. Správce by se měl po technické stránce
starat o budovy a salesiánský areál, koordinovat pronájmy a technické pracovníky. Přemýšlíte-li
o nové výzvě do života a chcete se přímo podílet na tomto salesiánském díle, budeme rádi,
když se přihlásíte do výběrového řízení do 10. června. Více informací je na našem webu.  

+ Dnes odpoledne bude v areálu  salesiánského střediska oslava  DNE DĚTÍ s  vesmírnými
disciplínami a soutěžemi. Registrace začíná ve 14:30. Srdečně vás zveme! 

+ Společná oslava slavnosti Těla a Krve Páně v Brně v neděli 3.6. v 15:30 hodin začne mší
svatou v minoritském kostele sv. Janů, Minoritská 1. Hlavním celebrantem bude biskup Mons.
Pavel Konzbul. Hudebně bude slavnost doprovázet Schola brněnské mládeže. Po mši vyjde
eucharistický průvod přes Zelný trh do katedrály sv. Petra a Pavla, kde závěrečnou adoraci
povede brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

+ V  týdnu  od  4.  do  8.  června  probíhá  v  Klubu  maminek  salesiánského  střediska  TÝDEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Maminky mohou zdarma navštívit libovolnou aktivitu a podívat se do
kroužků. Rozvrh jednotlivých kroužků Klubu maminek je na webu brno.sdb.cz.

+ V sobotu 9. 6. se uskuteční tradiční výlet dětí z naší farnosti do Štípy a do ZOO Lešná. Těší
se O. Zdeněk, Sr. Eva a katechetka Klára. 

+ V sobotu 9. června v 10:30 proběhne křest Matěje Kolčáka během mše. Odpoledne pak v
15:00  křest Tomáše Münstera beze mše.  V neděli  10.  června v 10:30 bude  křest  Marie
Čermákové.

+ Příští  neděli  pořádá  salesiánské  středisko  ZÁVĚREČNOU  AKADEMII  kroužků.  Kromě
pódiových vystoupení pro vás připravuje i dílny a workshopy, abyste si některé činnosti mohli
na místě vyzkoušet. Akademie bude od 16 hodin (nejen) v sále pod kostelem. 

+ Zveme vás dnes opět na Farní kavárnu do Sálu pod kostelem.


