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+ Dnes slavíme 5. neděli velikonoční. V úterý je sv. Josefa Dělníka. Ve středu památka sv.
Atanáše, biskupa a učitele církve.  Ve čtvrtek svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Pátek je 1.
v měsíci. Příští neděle bude 6. velikonoční.

+ V  17. čísle KT se mimo jiné dočtete o návratu kardinála Berana, o srazu 600 studentů na
Velehradě, o 10. Noci kostelů v 1.300 chrámech, o pálení čarodějnic a o ukončení 10leté mise
našeho velvyslance ve Vatikánu.

+ Dnes je v 10:30 křest Adélky Marie Gregorové.

+ Dnes proběhne od 19:00 setkání Rady Výchovně pastoračního společenství.

+ Na stolíku  vzadu je tabulka  na  májové,  do  které,  prosíme,  se zapisujte  k jejich vedení.
Budeme na pokračování  podle  rozpisu číst  z knížky Raniera  Cantalamessy:  Maria,  zrcadlo
církve. Z knížky Mariánské modlitby můžete čerpat modlitby. Formu litanií a mariánskou píseň
je potřeba vždy domluvit s varhaníkem. Májové začnou vždy v 17:30 tak, aby byl vždy dodržen
začátek mše svaté v 18:00. První májová bude už 30. dubna. Všechny úterní májové budou v
kapličce na Burianově náměstí.

+ V pátek 4. května bude v salesiánském amfiteátru koncert pro mladé v rámci Žabovřeského
rozmlouvání. Zahraje skupina  Rock Blues Band Michala Jančaříka z Veselí nad Moravou,
jako host vystoupí také ředitel komunity Zdeněk Jančařík.

+ Salesiánské středisko pořádá v sobotu 5. května DEN PRO RODINU. Program s disciplínami
pro rodiče i  děti  bude připraven v areálu salesiánského střediska, začíná ve 14:30 a končí
večerním táborákem. Podrobnější informace najdete na plakátku a na webu střediska.

+ 6. května v 10:30 bude pokřtěn Eliáš Vaverka.

+ 13.  května  přistoupí  17  dětí  k  1.  svatému  přijímání.  Na  straně  u  svatostánku  máme
nástěnku s jejich fotkami. Prosíme, abyste tyto děti i jejich rodiny doprovázeli v modlitbě. 

+ V  sobotu  26.  5.  se  uskuteční  již  tradiční  Den farnosti,  spojený  s  poutí  k  Panně  Marii
Pomocnici. Zaznamenejte prosím tento termín do svých kalendářů. Všichni jste srdečně zváni.
Obrátíme se na vás za týden o pomoc se stavěním stanů a v kuchyni.

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


