
24. 6. - 1. 7. 2018

+  Dnes  slavíme  slavnost  Narození  sv.  Jana  Křtitele.  Ve  čtvrtek  je  památka  sv.  Ireneje,
biskupa  a  mučedníka.  V  pátek  slavnost  sv.  Petra  a  Pavla,  apoštolů  a  hlavních  patronů
brněnské diecéze. Příští neděli bude 13. v mezidobí.

+ V 25. čísle KT se mimo jiné dočtete o chudobě mladých v ČR, o světovém setkání mládeže v
Panamě, o vztahu církve a státu ve Francii a o financích v rukou dětí.

+ Dnes  při  mších  v  7:30  a  v  9:00  zazní  krátká  prezentace  našeho  portugalského  bratra
Jorgeho, který se chystá na  misi do Angoly. Na Farní kavárně  po mši v 9:00  pak uvidíme i
nějaké  video a foto.  Na cestovné Jorgeho do Angoly můžete přispět do pokladničky na pilíři
směrem ke zpovědnicím nebo během prezentace v kavárně.

+ Dnes je sbírka na české salesiánské bohoslovce.

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

+ V pátek zemřela naše sestra  Emma Danielová z ulice Blatného. Pohřební mše bude ve
čtvrtek 28. června v 10:00 v našem kostele s následným uložením do hrobu na Ústředním
hřbitově.

+ V sobotu 30. června ve 14:00 uzavřou svátostné manželství ve mši v 14:00 v našem kostele
Petr Kasal a Kateřina Botová.

+ Rádi bychom vás seznámili s prázdninovým pořadem bohoslužeb. Bude platit od 1.7. do
31.8. včetně.
Neděle:  Mše  v 7:30,  9:00  a  18:00  (10:30  zrušena)  (sv.  smíření  –  ½ hod.  přede  mší,  dle
možností službu konajícího kněze)
Všední dny: Mše pouze v 7:00 ráno (vyjma soboty, kdy bude i v 18:00 s liturgií neděle)             
První pátky v měsíci (6.7. a 3.8.): Mše v 7:00 a 18:00 (17:00 – 17:55 sv. smíření)                     
Slavnosti (5.7. sv. Cyrila a Metoděje a 15.8. Nanebevzetí Panny Marie): Mše v 7:00 a 18:00
Službu  konající  kněz  bude  k  zastižení  na  tel.  čísle   605453019  (pomazání  nemocných,
pohřeb....). Vše bude viset na webových stránkách naší farnosti a v předsíni kostela.

+ V neděli 1. července proběhne v 11:00 konvalidace civilního manželství Ing. Jána Slivky a
Mgr.  Ing.  Terezy Slivkové,  rozené Kolářové.  Poté bude pokřtěna  Zuzana Slivková.  Obojí
beze mše.

+ Zveme vás dnes na poslední Farní kavárnu před prázdninami do Sálu pod kostelem.
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