
18. - 25. 3. 2018

+ Dnes slavíme 5. neděli postní. Příští neděle bude Květná.

+ V  11. čísle KT se mimo jiné dočtete o 5 letech papeže milosrdenství,  o návratu ostatků
kardinála Berana, o mučednictví Anky Kolesárové, o P. Piovi, o dětském konzumu a odříkání.

+ 3. skrutinium našich 4 vyvolených ke křtu je 18. března v 9:00.

+ Od 18. března prožíváme týden modliteb za mládež.

+ Dnes odpoledne (18.  3.)  zahraje  divadelní  soubor  Happy Theater  novou inscenaci  BOD
ZLOMU.  Představení  je určeno dětem od 8 let,  mládeži  a dospělým. Začátek je v 15:30 v
Pingpongárně a vstupné dobrovolné. 

+ 18. března v 16:00 pokřtí P. Pavel Ženíšek SDB v našem kostele mimo mši 2 děti: Kristinu
Švajda a Františka Přemysla Eduarda Jana Svobodu.

+ Bystrcká schola nás zve „Chválu vzdát“ 18. března v 19:00 do bystrckého kostela.

+ Ve středu 21. března bude v 14:00 pohřební mše za + Helenku Valovou.

+  Ve čtvrtek 22.  března zveme rodiče s předškolními  dětmi  na akci  VÍTÁNÍ JARA,  kterou
pořádá Klub maminek Salesiánského střediska mládeže. Začátek je v 9:30 na dětském hřišti u
Anthroposu, na programu je procházka kolem řeky, zpívání, hry a loučení se zimou.  

+ V pátek 23. března bude v 13:00 pohřební mše za + Václava Bílka.

+ Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu
24. března v Brně. Začínáme v 8:30 v katedrále.

+ Milí mladí přátelé, blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým
ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla
milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života
druhým.  Rád  bych  vás  povzbudil,  ať  nemáte  strach  a  přijedete  na  diecézní  setkání  mládeže.  Pokud
uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího
roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.  Rád bych Vás také pozval na web
signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
Myslím na vás v modlitbách,      + Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež

+ Vedoucí úklidu kostela, pan Miroslav Daniel vyhlašuje  velký úklid před Velikonocemi  na
sobotu 24.3. bez ohledu na skupinky. Kdo můžete, sešli bychom se po ranní mši cca v 7:30.
Vezměte si prosím sebou opět nějaký kbelíček plus čistící prostředky na okna. Pokud to počasí
dovolí, zaměřili bychom se na kostelní okna zvenku - co bude k dosažení. Kdo se zdravotně
necítí, bude uvnitř fungovat při lehčích pracích. Děkuji všem obětavcům a těším se na dlouhou
frontu úkliduchtivých lidiček před kostelem. Zveme i další ochotníky k zapojení se.

+ V našem kostele budeme slavit  svátost nemocných v sobotu 24. března v 15:00. Předtím
od 14:30 bude příležitost ke svátosti smíření pro ty, kteří přijmou pomazání.

+ Příští  neděli  25.3.  proběhne  v  naší  farnosti  po  dopoledních  mších  tradiční  Velikonoční
misijní jarmark. Výtěžek poputuje na podporu Papežských misijních děl, na zmírnění hladu ve
světě.

+ Zjišťujeme, kdo pojede na tradiční výjezdní křížovou cestu naší farnosti na Květnou neděli
25. března v 15:30 a kdo z účastníků ji zorganizuje. Hlaste se u P. Jana Stuchlíka.

+ Ve  středu  ve  Svatém  týdnu  28.  března  v 19:00 se  u  nás  v kostele  koná  Žabovřeské
rozmlouvání  o  knize  Zdeňka  Jančaříka  Plátno  z Turína.  Večer  moderuje  šéfredaktor
nakladatelství  Portál  Martin  Bedřich.  Jako  host  vystoupí  členové  rodiny  Špačkovy  (Česká
filharmonie).

+ Zveme vás na společné setkání do Sálu pod kostelem na Farní kavárnu po 1. a 2. nedělní
mši. Také se můžete zapisovat do rozpisu na následující odbobí až do velkých prázdnin. 


