
20. - 27. 5. 2018

+  Dnes slavíme slavnost  Seslání  Ducha Svatého.  V pondělí  je svátek  Výročí  posvěcení
brněnské katedrály. V úterý sv.  Rity z Cascie, řeholnice. Ve čtvrtek slavnost  Panny Marie
Pomocnice křesťanů a den modliteb za církev v Číně. V pátek Mezinárodní den ztracených
dětí a  Noc kostelů. V sobotu máme  12. Farní den. Příští neděli bude slavnost Nejsvětější
Trojice.

+  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. Všem, kteří obětavě pečují o
čistotu našeho chrámu, moc děkujeme.

+ Prosíme, zapisujte se do tabulky na vedení májových.

+ Dnes je sbírka na charitativní účely.

+ Dnes v 10:30 je křest  Jakuba Hetmera při mši a po této mši bude křest  Dominika Jiřího
Ondráčka mimo mši.

+ Dnes od 15:00 s rodinami dětí  po 1.  svatém přijímání  opékáme  špekáčky na ohništi  ve
středisku mládeže.

+ Dnes odpoledne přijďte na pohádku NEJMENŠÍ ŠKOLIČKA, kterou zahraje divadelní soubor
Happy Theatre! Začíná v půl čtvrté v Pingpongárně a vstupné je dobrovolné. 

+ Bystrcká schola nás podruhé zve „Chválu vzdát“ dnes v 19:30 do bystrckého kostela.

+ V  20. čísle KT se mimo jiné dočtete o rekordech Katolických dnů v Münsteru, o zájmu o
církevní sňatky,  jak získat peníze na dobré dílo,  o pravdě, lži  a médiích na Velehradě a o
devadesátinách jezuity P. Armbrustera.

+ V pátek 25.5. se v Brně a jeho okolí uskuteční Noc kostelů. V rámci 10. ročníku této akce
otvíráme  také  náš  kostel,  kde  vystoupí  Brno  Gospel  Choir,  a  kapli  svatého  Václava  na
Burianově  náměstí,  kterou  si  můžeme  prohlédnout  po  její  generální  rekonstrukci.  Více
informací ohledně programu dalších kostelů naleznete v brožurkách, které jsou vám k dispozici.

+ V sobotu 26. 5. se koná již tradiční Den farnosti, spojený s poutí k Panně Marii Pomocnici a
posvěcením  našeho  kostela  před  23  lety.  Začínáme  slavnostní  mší  v kostele  v  10:30,
doprovázenou hudebním tělesem SalSA, a pokračujeme společným obědem a programem
v prostorách střediska mládeže. Prosíme v této souvislosti:

Ženy o napečení koláčů či dalších sladkých dobrot – nosit prosím na recepci v pátek 25.
května během odpoledne a večera až do 20:00 a v sobotu 26.5. ráno od 8:00.
Několik ochotných žen a dívek prosíme, aby se zapsaly předem na pátek odpoledne na
přípravu zeleniny a na sobotu na výdej jídla do připraveného seznamu brigádnic.
Chlapy o výpomoc při stavění stanů, nošení stolů a dalších věcí,  a to v pátek 25. 5.
odpoledne od 17:00 se srazem ve středisku mládeže a dále v sobotu ráno od 8:00 ve
středisku mládeže - organizuje Marian Charvát. Brigádníky chlapy prosíme, aby se co
nejdříve  nahlásili  Marianu  Charvátovi  na  marian@charvat.eu nebo  se  zapsali  do
připraveného  seznamu  technických  brigádníků.  Seznamy  jsou  nalevo  od  regálu  s
novinami.  Prosíme všechny o modlitbu  za zdárný  průběh  a  pěkné počasí. V  sobotu
nebude ranní mše v 7:00.

+ Salesiánské středisko mládeže zve na  DĚTSKÝ DEN,  který proběhne v neděli  3. června.
Letošním tématem je Vesmírná expedice, pro děti jsou připraveny desítky vesmírných disciplín,
soutěží a her. Začátek akce je ve 14:30. 

+ V sobotu 9. 6. se uskuteční tradiční výlet dětí z naší farnosti  do Štípy a do ZOO Lešná.
Bližší  informace  najdete  na  plakátku.  Přihlášky  se  zálohou  200  Kč  odevzdejte  na  recepci
střediska do pátku 1. 6. Těší se O. Zdeněk, Sr. Eva a katechetka Klára.  

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