
4. - 11. 3. 2018

+ Dnes  slavíme  3.  neděli  postní.  Ve  středu  bude  připomínka  sv.  Perpetuy  a  Felicity,
mučednic. Příští neděle bude 4. postní.

+ Do sbírky  Haléř sv. Petra jste vložili 32.180 Kč. To je o 20% méně než před rokem. Na
salesiánské  misie v Bulharsku jste darovali  v  rámci  Salesiánské misijní  neděle  7.775 Kč.
Spočteme-li však Letošní Haléř a Bulharsko dohromady, dostaneme se na 99%.

+ Kdo nemáte můžete si ještě vyzvednout postničku.

+ V 9. čísle KT se mimo jiné dočtete o tom, jak prožívají půst v okolních zemích, o azylu pro
čínské křesťany u nás, proč Bůh dopouští  ztrátu víry,  o manipulaci  v médiích a o postních
exerciciích našich biskupů.

+ Vyšlo další číslo Salesiánského magazínu. Vyzvedněte si zdarma z regálku na časopisy.

+ 1. skrutinium našich 4 vyvolených ke křtu proběhne dnes v 18:00. 2. skrutinium 11. března
v 10:30 a 3. skrutinium 18. března v 9:00.

+ Pastorační rada farnosti se sejde v neděli 4. března v 19 hodin.

+ Již  pozítří  očekáváme slavnostní  požehnání  půvabné  kaple  sv.  Václava na  Burianově
náměstí. Přijďte tedy v úterý 6. března na 17:00 ke kapličce. Zájemci o vstup dovnitř hlaste se o
bezplatnou vstupenku u P. Jana Stuchlíka. Ostatní uvidí žehnání na obrazovce před kapličkou.
Bude to naše první setkání s biskupem Pavlem Konzbulem na území naší farnosti. Kdo jen
trochu můžete, přijďte. V den žehnání - 6. března nebude mše v našem kostele v 18:00.

+ Postní duchovní obnova pro mladé (15-26 let) s názvem GETSEMANE bude v Čučicích 9.
-  11.  3.  Přihlašování  probíhá  přes  systém  salesiániválí  do  naplnění  kapacity,  případní
náhradníci se mohou hlásit Liboru Všetulovi osobně nebo na kontakt uvedený v salesiániválí.

+ Děti  a  rodiče,  pojďme  objevit  tajemnou Beringii.  Budeme ji  hledat  v  Brněnské ZOO v
sobotu  10.  března,  pokud  se  přihlásí  víc  než  4  děti.  Přihlášky  jsou  na  stolku  s  tiskem,
odevzdejte je včetně 90 Kč do čtvrtku na recepci. Další informace jsou na plakátcích. Těší se
na vás s. Eva a o. Pavel.

+ 1. svátost smíření dětí před 1. svatým přijímáním bude 11. března v 15:00.

+ Zveme mladé lidi  ve věku od 13 let na postní duchovní víkend do Čučic v termínu 16. - 18.
března.  Téma víkendu:  "Ježíšovy velikonoce".  Další informace jsou na plakátku.  Přihlášky
najdete na webu  nebo u sestry Evy Liškutinové nebo o. Jaroslava Němce.


