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+ Dnes slavíme 22. neděli v mezidobí. V pondělí je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a
učitele církve. Pátek je 1. v měsíci. V sobotu je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je
23. v mezidobí.

+ V 35. čísle KT se mimo jiné dočtete o papeži Františkovi v Irsku, o současné první trapistické
abatyši v ČR, o sociálních sítích po prázdninách, o devadesátinách P. Miloslava Fialy a volném
času dětí.

+ Od soboty 1. září máme opět poprázdninový program bohoslužeb a pobožností, jak to
bývá během školního roku, s večerními mšemi v 18:00 a nedělní mší i v 10:30.

+ Prosíme,  abyste  využili  nabídky  výuky  náboženství,  přípravky  na  1.  svaté  přijímání,
schůzek ministrantů a přihlásili vaše děti přes web brno.sdb.cz. Křesťanské spolčo dívek bude
probíhat u sester FMA (Maničky 1), a to každý čtvrtek. Mladší dívky začínají ve 14:30, starší v
16:00. Hlaste se u sestry Evy (eva.liskutinova@brno.sdb.cz).  Aktivity začínají v týdnu od 17.
září, pokud není oznámeno jinak.

+ S novým školním rokem rozjíždíme od října také nový kurz dospělých uchazečů o svátost
křtu –  katechumenů. Pokud jste se ještě nepřihlásili, nechejte na sebe během září kontakty
v sakristii, nebo se hlaste přímo u P. Zdeňka Jančaříka nebo Lenky Procházkové.

+ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU: V Salesiánském středisku
mládeže probíhá zápis do kroužků a do Klubu maminek, a to na stránkách brno.sdb.cz. Volná
oratoř se otevírá v pátek 7. září. Kroužky  zahájí svou činnost v týdnu od 17. září. 

+ Dnes slouží  svou první  mši  v 9:00 u Panny Marie Pomocnice nový administrátor  našeho
kostela, salesián  P. Pavel Glogar.  Při této mši jsou žehnány školní pomůcky a loučíme se
s naším  studentem,  salesiánem  Vlastíkem  Vajďákem,  který  bude  po  dvouleté  asistenci
pokračovat ve studiích v Jeruzalémě.

+ Prosíme ty, kteří ví o nějakém  podnájmu v Brně pro jednu vysokoškolskou studentku ze
Zlína (zlínští salesiáni se za ni zaručují), ať kontaktují P. Stuchlíka.

+ 8. září v 11:00 bude pokřtěn v kapli sv. Václava Vít Filakovský obřadem beze mše.

+ V neděli 9.9. v 15:30 se u nás v amfiteátru "pod věží" uskuteční  Koncert chval na
zahájení školního roku. Účinkovat bude SBM (Schola brněnské mládeže). Chceme tak
duchovně zahájit nový školní rok s celou salesiánskou komunitou a také společně s vámi.
Všechny vás moc zveme na společnou modlitbu, poslech výborné hudby a nebo následné
posezení.

+ Dnes začínáme další sezónu Farní kavárny. Zveme vás tedy opět do Sálu pod kostelem po
obou mších v 7:30 i 9:00. Využijme skvělých příležitostí k setkávání. Organizátorům děkujeme.
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