
10. - 17. 6. 2018

+ Dnes slavíme 10. neděli v mezidobí. V pondělí je památka sv. Barnabáše, apoštola. V úterý
bl.  Františka Kęsyho a druhů,  mučedníků,  polských oratoriánů. Ve středu sv.  Antonína z
Padovy, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 11. 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.

+ Vyšel další Nezbeda a Cvrček číslo 6. K zakoupení jsou i starší čísla.

+ Vyšel nový Žabokuk – neváhejte a vezměte si k přečtení a potěšení.

+ V  23.  čísle  KT se  mimo jiné  dočtete  o  mezináboženském dialogu  v  Brně  s  Tomášem
Halíkem, o Božím Těle v ulicích, o mostech důvěry mezi českými a německými křesťany, o 100
letech naší státnosti a o dramatické cestě ke kněžství na Kubě.

+ Na dveřích kostela je vyvěšen rozvrh náboženství a dalších pravidelných aktivit farnosti na
příští  školní  rok  2018-19.  Prosíme rodiče,  aby do rozvrhu  činností  svých dětí  nezapomněli
zahrnout křesťanskou výchovu, která je důležitou součástí přípravy na život. 

+ Dnes je  v 10:30  křest Marie Čermákové.  17. června v 10:30 proběhne křest  Lýdie Anny
Nohelové.

+ Dnes odpoledne bude ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE salesiánského střediska. Děti z kroužků si
pro vás připravily nejen pódiová vystoupení, ale také výstavy, workshopy a ukázky, které budou
probíhat v sále pod kostelem i venku. Na akademii bude také možnost seznámit se s nabídkou
zájmových kroužků na příští školní rok a setkat se s vedoucími aktivit. Začátek akademie je v
16 hodin v sále.

+ Pastorační rada farnosti se sejde v neděli 10. června v 19 hodin.

+ Ve středu 13. června v 19:00 bude ve Farním sále promítnuta přednáška z cyklu "Zastavme
zlo  z  Istanbulu"  z  akce  slovenské  iniciativy  "Slovenský  dohovor  za  rodinu".  Přednáška
přibližuje  obsah  Istanbulské  úmluvy  pro  širokou  veřejnost  a  objasňuje,  v  čem spočívá  její
nebezpečí.        Zvou Jirka Juřenčák a Martin Tůma

+ V pátek 15. června končí výuka náboženství.

+ Obvyklá mše pro mládež bude až v pátek 15. 6. v 18:00 v amfiteátru. V kostele v pátek mše
v 18:00  nebude,  nebude ani  růženec,  ani  adorace,  ani  zpovídání.  Rovněž  byly  prohozeny
mešní intence na večerní mši ve čtvrtek a v pátek.

+ V sobotu 16. června 2018 v 11:00 hodlají v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě
uzavřít  svátostné  manželství  Ing.  Ivo  Měřínský a  Bc.  Marta  Kučerová,  která  bydlí  na
Kubánské 2403/2 v Brně-Žabovřeskách.

+ V říjnu 2018 bude v naší farnosti zahájen  katechumenát, který je přípravou dospělých ke
křtu a tedy i ke křesťanskému způsobu života. Mohou se přidat i ti, kteří byli pokřtěni jako děti,
ale poté již nebyli k životu z víry v Ježíše Krista vedeni a mají zájem, touhu být s touto vírou
seznámeni a chtěli  by vztah k Ježíši prohloubit.  Zájemci starší 18 let ať se hlásí u P. Jana
Stuchlíka SDB na emailové adrese stuchlik  @sdb.cz.

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