
13. - 20. 5. 2018

+  Dnes slavíme  7. neděli velikonoční. V pondělí je svátek sv.  Matěje, apoštola. Ve středu
svátek sv.  Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.  Ve čtvrtek sv.
Leonarda Murialdiho, kněze. Příští neděle bude slavnost Seslání Ducha Svatého a skončí
velikonoční doba.

+ V 19. čísle KT se mimo jiné dočtete o vatikánské poštovní známce s Janem Nepomuckým, o
novém pražském pomocném biskupovi,  jak  se bránit  lžím v  médiích,  o  kritice  Istambulské
úmluvy, o adopci na blízko a o rodině ve veřejné debatě.

+ V sobotu 12. května byli Pavel Klang a Jan Hanáček ml. na 3 roky pověřeni podávat svaté
přijímání v naší farnosti.

+ Dnes je v 10:30 1. svaté přijímání 17 dětí.

+ Prosíme, zapisujte se do tabulky na vedení májových.

+ NOVÉNA  K DUCHU  SVATÉMU:  ZVEME  VÁS  K HLUBŠÍ  PŘÍPRAVĚ  NA  SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – LETNIC. SCHÁZÍME SE PO VZORU APOŠTOLŮ A PANNY
MARIE  K SPOLEČENSTVÍ  MODLITBY,  SVĚDECTVÍ  I  KRÁTKÉ  KATECHEZI.  NOVÉNA
KONČÍ 19.5. V PŘEDVEČER HODU BOŽÍHO SVATODUŠNÍHO. ZAČÁTEK VŽDY V 20 HOD.
A UKONČENÍ V 21 HOD.

+ Milé děti a vážení rodiče, poslední letošní SOBOTNÍ VÝLET DĚTÍ chystáme na 19. KVĚTNA.
Budeme putovat do obory za daňky a prasátky. Sraz v 9, návrat v 15h. Pro bližší informace
sledujte  plakátky.  Přihlášky  si  vezměte  na  stolku  s  tiskovinami  nebo  na  recepci.  Čas  na
přihlášení končí 17. května. Je to poslední šance získat body do celoroční soutěže. Těšíme se
na vás                                                                                                                  s. Eva a o. Pavel

+ V sobotu 19. května v 10:00 proběhne křest  Johany Vojtekové mimo mši.  V neděli  20.
května v 10:30 křest  Jakuba Hetmera při mši a po této mši bude křest  Dominika Ondráčka
mimo mši.

+ 20. května proběhne sbírka na charitativní účely.

+ 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 budou k dispozici v
průběhu příštího týdne v našem kostele. 

+ 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  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.  Zejména v pátek bychom potřebovali  alespoň 30 lidí,  práce bude
opravdu  hodně  –  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.

Prosíme všechny o modlitbu za zdárný průběh a pěkné počasí. 

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