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+ Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je slavnost Výročí posvěcení kostela.
V úterý památka bl.  Josefa Kowalského SDB, kněze a mučedníka. Ve středu památka sv.
Zdislavy. Ve čtvrtek slavnost  Těla a Krve Páně. V pátek památka sv. Justina, mučedníka, 1.
pátek v měsíci a Mezinárodní den dětí. Příští neděle bude 9. 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. 

+ Prosíme, zapisujte se na poslední květnové dny na vedení májových.

+ Do sbírky na charitativní účely jste před týdnem odevzdali 17.761 Kč. Ať Vám Bůh požehná
za tyto dary.

+ Ve středu 23. května zemřela naše sestra Anna Macurová. Pohřební mše za ni bude v úterý
ve 12:15 v našem kostele.

+ Ve smyslu společného listu biskupů českých a moravských diecézí z 13. května 2018 a podle
příkladu našich bratrů a sester ze Slovenska, iniciovaného křesťanským hnutím " Slovenský
dohovor za rodinu" v čele s P. Marianem Kufou, je vzadu možnost podepsat petici občanské
iniciativy "Tradiční česká rodina" proti ratifikaci tzv. "Instambulské úmluvy" parlamentem ČR.
Pod vznešenou ideou ochrany ženy před veškerými formami násilí páchaném na ženách se v
úmluvě skrývá možnost nadnárodní kontroly, genderové praktiky a zejména odstranění tradiční
rodiny muže a ženy. Více se o dohodě můžete dozvědět v textu petice nebo na uvedených
webových stránkách na petičním archu. Postavme se proti schválení této Istambulské úmluvy
v parlamentu ČR, nebojme se a přidejme svůj podpis!

+ V  21. čísle KT se mimo jiné dočtete o novém pražském biskupovi, svatořečení Pavla VI.,
GDPR, 70. narozeninách Tomáše Halíka a o tátovské roli.

+ Zveme vás na  setkání seniorů dne 30.5. v 16:00. Pozor: vyjímečně do sálu pod kůrem.
Tentokrát na vás čeká překvapení, a sejdeme se pravděpodobně naposledy před prázdninami.
těšíme se na vás.

+ Ve středu 30. května vystoupí děti z hudebních kroužků salesiánského střediska na Hudební
besídce. Začíná v 17:30 v Sále pod kostelem.

+ V  sobotu  2.  června  uzavřou  církevní  manželství  ve  mši  v  11:30  v  našem kostele  Petr
Bělousov a Zdislava Klementová.

+ Příští neděli oslavíme DĚTSKÝ DEN v salesiánském středisku. Začátek akce je ve 14:30. Je
to největší středisková akce roku, rozhodně si ji nenechte ujít!

+ 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 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.


