10. června 2018 – 10. neděle v mezidobí
 V týdnu slavíme: pondělí – sv. Barnabáše, apoštola
středa – sv. Antonína z Padovy, kněze
 Dnes bude změna ve mši sv. odpoledne. NEBUDE v Mařaticích. Ale zveme všechny
rodiny a děti na mši sv. v 15 hodin, která bude na Rochusu. Po mši sv. bude zábavný
program pro děti.
 V pondělí zveme farníky na biblickou hodinu, při které budeme promítat film se
starozákonní tématikou – Královna Ester. Začínáme v 19 hodin na faře.
 Ve středu v 8:30 hodin je setkání společenství seniorů u františkánů.
 V sobotu bude setkání ministrantů v 9 hodin na faře.
 V sobotu budou oddáni ve farním kostele v Uh. Hradišti Miroslav Dobrovocký a Petra
Pučalíková, oba farnost Brno – Bystrc, a Pavel Vráblík a Barbora Dvořáčková, oba
farnost Uh. Hradiště.
 V sobotu 23. června budou ve farním kostele oddáni Michal Knotek a Andrea
Dvořáková, farnost Uh. Hradiště, Miroslav Dodok a Aneta Vyoralová, oba farnost
Uh. Hradiště. V kostele v Jarošově budou oddáni Marek Dula a Barbora Močičková,
oba farnost Uh. Hradiště – Sady.
 A předně přijměte pozvání všichni farníci na farní den, který bude příští neděli. Po
mši sv. v 10 hodin jsou všichni zváni na farní zahradu, kde bude společný oběd. Bude
dost pro všechny. Neváhejte. Po obědě bude zábavný program: představí se některá
farní společenství a pro děti budou hry. Vezměte si lístek a zatrhněte, co si
objednáváte.
 A dnes po mši sv. v 10 hodin jste zváni na dobrou kávu na faru. A v naší farní
zahradní knihovně jsou další desítky nových knih k rozebrání. A ženy prosíme o výběr
látky na nové sedáky v kostele.
 Příští neděli bude také měsíční sbírka na nové sedáky v lavicích. Pořízení nových
sedáků bude stát cca 51.000,- Kč. Setkání Ekonomické rady farnosti je plánováno na
středu 20. 6. v 19 hodin na faře

