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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v 13:00
v kostele
Slavnost sv. Josefa
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ S OTCEM BISKUPEM
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod
velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
Slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému životu
Svátek sv. Marka - patrona naší farnosti
POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI
VÝSTAVA OBRAZŮ NA SÝPCE

Svátek sv. Josefa, dělníka
Panny Marie, Prostřednice
všech milostí
Slavnost Nanebevstoupení
Páně
Panny Marie Fatimské
Svátek matek
Slavnost Seslání Ducha svatého - Boží hod
svatodušní
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného
kněze
Slavnost Nejsvětější Trojice
Svátek Těla a Krve Páně - Boží Tělo
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O knínické pouti na sýpce
- v sobotu 28. 4. od 14 do 19 hodin
- v neděli 29. 4. po mši sv. do 15 hodin
Zvou pořadatelé
.

Přijměte pozvání ke společné modlitbě
růžence v měsíci květnu.
Připojte se k prožívání mariánského měsíce
v naší farnosti.
Přijďte do vážanského kostelíčku na májové, které zde mají již
dlouholetou tradici.
Připojte se k našemu početnému společenství farníků a farnic z Vážan
a Sudic.
Přijďte velcí i malí, starší i mladší modlit se, rozjímat, naslouchat,
zazpívat si mariánské písně z kancionálu.
Kdy? Každé úterý a neděli v 19:00 h v měsíci květnu.
Ať se nám chvíle s modlitbou růžence stanou pramenem pokoje, radosti
a posily v našem každodenním životě.

24. 3. – Diecézní setkání mládeže
s otcem biskupem
5. 5. – Pouť ministrantů na Vranov
26. 5. – Farnosti bez hranic v Kunštátě
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Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem
Toto setkání se koná pravidelně od roku 1990 v sobotu před Květnou
nedělí. V sobotu 24. 3. 2018 od 8:30 hod. se mladí setkají se svým
biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.
Téma pro rok 2018 je: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost
u Boha.“ (Lk 1,30)
Setkání je zaměřeno na aktuální témata, která mladé lidi zajímají
(manželství, partnerství, komunikace, psychologie, drogy a závislosti,
hledání místa ve společnosti a angažovanost mladých lidí v politice,
média, hudba, otázky víry).
Dopoledne probíhá formou workshopů, přednáškových a besedních
skupin. Odpoledne pokračuje společným kulturně-duchovním
programem.
Hosty setkání bývají pravidelně představitelé
římskokatolické církve, veřejného i politického života, dále odborníci
z vybraných oblastí a laici. Setkání zahajuje brněnský biskup Mons.
Vojtěch Cikrle.
Převážně se program odehrává v katedrále sv. Petra a Pavla,
workshopy jsou rozmístěny v dalších brněnských kostelech a sálech.
Opět bude nabídka možnosti přihlásit se do dopoledních workshopů
a skupin přes internet. S sebou si nezapomeňte vzít karimatku na
sezení. Oběd zajištěn.
Každoročně přijíždí na tuto akci okolo 2 000 mladých ve věku 11 – 26 let
z celé brněnské diecéze. Z toho je více než sto z nich zapojeno
do organizace – pořadatelé, schola, výzdoba, animátoři skupin, režie
programu a další.

„Mami, je pravda, že
když někdo umře,
zbyde z něj prach?“
„Ano, to je pravda
Pepíčku.“ – „Tak to mi
někdo umřel pod
postelí!“
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„Jak to jde s tím
tvým novým kolem?“
„Kolo přece nejde,
ale jede!“ „Tak jak
jede?“ – „Ale jde to!“

Bavili se dva vězni:
„Co dělá tvůj bratr?“
„Sedí.“ – „Proč?“
„Protože ještě
nevstal.“

