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+ Dnes slavíme Květnou neděli a vstupujeme do Svatého týdne. Na Zelený čtvrtek začnou
obřady v 18:00. Po nich bude kostel otevřen pro  noční bdění v Getsemanské zahradě do
22:00. Na Velký pátek je půlhodinová modlitba breviáře v 8:00. Obřady Velkého pátku jsou už
v 15:00. Na Bílou sobotu je modlitba breviáře v 8:00, v 8:30 pro naše 4 vyvolené ke křtu obřad
Effeta, Vyznání víry a Mazání olejem katechumenů, pak  je otevřen Boží hrob až do 17:30. O
Vigilii Zmrtvýchvstání začínáme před kostelem ve 20:30.  Srdečně vás zveme po skončení
liturgie Velikonoční vigilie dolů do sálu pod kostelem k malé oslavě Zmrtvýchvstání Pána a
nově  pokřtěných.  Prosíme vás také  o pomoc:  Kdo můžete  přispět  k  důstojnému slavení,
učiňte tak prosím napečením buchet,  přípravou chlebíčků či  jiných pochutin.  Tyto,  prosíme,
přineste  v  sobotu  mezi  17:00–18:00  ke  dveřím  v  podloubí  mezi  vchodem  do  střediska  a
kostelem. Víno a nealko nápoje jsou zajištěny.  Příští neděle bude  Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně s kropením lidu a žehnáním pokrmů.

+ V 12. čísle KT se mimo jiné dočtete o papeži na oslavách P. Pia, o životě křesťanů v Číně,
jak to máme s radostí, o hudbě a Velikonocích v rodině.

+ Zveme vás na Květnou neděli 25. března na tradiční výjezdní křížovou cestu rodin. Tentokrát
do Slavkova u Brna. Sraz je ve Slavkově u Brna v 15:30 u parčíku na křižovatce ulic Tyršova a
Pod Oborou. Pakovat lze na ulicích Pod Oborou či Jiráskova. Délka křížové cesty je přibližně
kilometr a měla by být sjízdná i pro kočárky. 

+ Do středy 28. března pokračuje posílené zpovídání – každý den už od 17:00.

+ Dnes probíhá v naší farnosti po dopoledních mších tradiční  Velikonoční misijní jarmark.
Výtěžek poputuje na podporu Papežských misijních děl, na zmírnění hladu ve světě.

+ Zveme vás v úterý 27.3. na velikonoční tvoření, které bude probíhat ve středisku od 14:00
do 18:00. Můžete si vytvořit balzám na rty, oreo kuře, sůl do koupele, velikonoční vazby na
stoly a další výrobky. Můžete se těšit také na sportovní aktivity a střílení po zajíci.

+ Setkání seniorů bude ve středu 28.3. v 16:00 jako obvykle ve Farním sále. 

+ Ve středu Svatého týdne bude v 19:00 Žabovřeské rozmlouvání o knize  Plátno z Turína.
Jako vzácní hosté zahraje violoncellista Josef Špaček st. se svou rodinou. Moderuje Martin
Bedřich.

+ Ministranti mají nácvik na Zelený čtvrtek ve čtvrtek v 15:00, na Velký pátek v pátek v 10:00
a na Vigilii Zmrtvýchvstání v sobotu v 16:00. Podmínkou ministrování na obřadech je účast
na nácviku.

+ Během  Velkého  pátku  odpoledne  a  následující  soboty  bude  jedna  kovová  označená
pokladnička na pilíři kostela vyčleněna pro sbírku na Boží hrob v Jeruzalémě.

+ V sobotu 14.4. ve 14:00 hodlají ve farním kostele sv. Jiljí v Líšni uzavřít sňatek pan Michal
Jelínek a slečna Věra Křížová, oba katolíci ze Žabovřesk. 

+ Zveme vás na společné setkání do Sálu pod kostelem na Farní kavárnu po 1. a 2. nedělní
mši.


