POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. MICHALA
R. D. Roman Kubín, telefon: 533 033 290, brno-michal@dieceze.cz
P. Tomáš Bahounek, OP, mobil: 737 857 272, bahounek@cormierop.cz
Duchovní služba v brněnských nemocnicích: mobil: 602 582 459

NE 10.2.2019 5. neděle v mezidobí

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

11.2.2019
12.2.2019
13.2.2019 sv. Valentin
14.2.2019
15.2.2019

SO 16.2.2019
NE 17.2.2019 6. neděle v mezidobí

10.30 za dar víry a zdraví dcery Renáty a celé rodiny
15.00 mše sv. dle misálu z r. 1962
18.30 za duše + dárců mešních fundací zřízených
před nástupem komunismu
20.00 za rodinu
18.30 za + manžela
20.00 za rodinu
20.00 na poděkování a za uzdravení pro Hedviku
i všechny v rodině a příbuzné a duše v očistci
10.30 za sestru Aničku
15.00 mše sv. dle misálu z r. 1962
18.30

1) Ve všední dny je mše svatá v boční kapli, kde se topí, vstup z ulice Dominikánská.
2) V předvečer svátku, ve středu 13. února 2019 od 18.30 hodin, bude v našem kostele
tradiční Pouť ke svatému Valentinovi, jehož jméno dalo základ „svátku všech
zamilovaných“. Valentinská pouť začíná bohoslužbou, hostem bude slovenský kněz Pavel
Hudák. Navazuje přednáška: „Proč láska ztroskotává?“ a diskuze na témata: vztahy a jejich
budování; cesta k mému srdci a k srdci druhých; citový život a naše touhy; uzdravení ze
zranění a selhání.
P. Pavol Hudák je oblíbeným přednášejícím na témata: lásky, vztahů, hodnoty panenství… Je
iniciátorem blahořečení mučednice čistoty Anny Kolesárové, která zemřela ve Vysoké nad
Uhom. O. Pavel tam působí již více než dvacet let a toto místo za tu dobu navštívilo přes 30
000 mladých lidí. Na počátku se sem začaly konat poutě radosti, které se časem rozšířily
o poutě zralosti, poutě rodin a různé duchovní obnovy. V současné době je toto místo místem
četných poutí, setkání a duchovních obnov.
Přednáška o nové slovenské blahoslavené Anně Kolesárové bude 13. února 2019 od
v 17 hod v našem kostele v Angeliku – vstup z ulice Dominikánská. O. Pavel Hudák nám
přiblíží její život. Anna Kolesárová se narodila 14. července 1928. V roce 1944 ji opilý voják
obtěžoval a naléhal na ni, aby se mu oddala. Ona navzdory jeho hrozbám, že ji zastřelí,
odmítla. Voják ji tedy před očima jejího otce zastřelil. Anna zemřela při zvolání svatých jmen
Ježíše, Marie a Josefa. Do matriky zemřelých farář zapsal poznámku: Hostie nejsvětější
čistoty. Slovenská laička a mučednice čistoty Anna Kolesárová byla blahořečena 1. září 2018
v Košicích. K jejímu hrobu, kde je nápis: „Raději smrt než hřích“ putují tisíce mladých lidí,
kteří Anku prosí o pomoc v důležitých rozhodováních.

3)

V pátek 15. února se uskuteční dvě přednášky Akademie třetího věku, kterých se
mohou zúčastnit také zájemci, kteří nejsou stálými posluchači Akademie třetího věku v Brně.
Přednášky proběhnou v Univerzitním kině Scala na Moravském nám od 13:30 hod. přednáška

4)

zakladatelky Českého hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošové: Hospic a eutanazie a od
15:00 hod. přednáší brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle na téma Spiritualita
rodiny.
Co zraňuje a zabijí manželství? Přednáška v rámci Týdne manželství v úterý 12.2.
v 17:30- 19:00; Centrum naděje a pomoci ZDE. Setkání na témata: Co narušuje manželskou
intimitu? Co zraňuje ženu a co muže? Jak předcházet zraněním? Co dělat, když zranění
vzniknou, aby vztah neumřel?
Proč přijít na přednášku:
Intimní život manželů má být pro vztah místem radosti, společné spokojenosti a štěstí. Pokud
je prožíván v pravdě a celkové odevzdanosti, dokáže naplňovat a sjednocovat manžele a to
nejen po stránce tělesné, ale hlavně po stránce citové, emociální, přináší celistvost. Proč to
tak vždy není? Protože právě zde jsme velice citliví a zranitelní.
Nahlédneme do tužeb muže a do tužeb ženy. Jaké touhy jsou spojeny s pravdivou láskou a
jaké touhy lásku ničí? Také si povíme o náročných obdobích v pohlavním životě manželů.
Jak se na ně připravit, jak je zvládnout, jak je překonat, aby intimní život nechátral. Jak být
vášnivě zamilován celý život do jedné ženy? Jak být celým srdcem i tělem darem pro jediného
muže? O tom i o mnoho dalším si povíme na otevřeném setkaní pro všechny, kteří chtějí
milovat svou ženu, svého muže v plnosti lásky po celý život.
Přednášející: Mgr. Antonín Brtník; Vyplňte prosím přihlášku, rezervace nutná.

5)

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného
pracovníka v Oddělení správy majetku s pracovištěm v Brně. Podrobnější informace
o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

6)

Kurz - Na rozcestí je určený jako komplexní podpora pro rozvedené, ovdovělé,
osamělé či svobodné rodiče. Jedná se o tři setkání a také o možnost individuálního
poradenství. Více informací ZDE a na https://www.crsp.cz

7)

8) Příští neděli 17. 02. 2019 bude sbírka haléř sv. Petra.

