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➢ Dnes slavíme  23.  neděli  v mezidobí.  Ve čtvrtek je památka  sv.  Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve. V pátek je svátek Povýšení svatého kříže a v sobotu památka Panny
Marie Bolestné. 

➢ Omlouváme se všem, kdo si kupujete  Katolický týdeník, ale nové číslo nám nedošlo.
Ale  můžeme vám nabídnout  nové číslo  Salesiánského magazínu a  rovněž  vyšel  zářijový
Nezbeda a Cvrček pro školní a předškolní děti. 

➢ Na regálu s knihami najdete k zakoupení řadu nových titulů a různých kalendářů.

➢ Do  našeho  střediska  mládeže  hledáme  kolegu  nebo  kolegyni  na  pozici  recepční.
Jeho/jejím  hlavním  úkolem  bude  zajišťovat  chod  recepce  salesiánského  domu.  Hlásit  se
můžete do 14.9. Více informací naleznete na plakátku u vchodu do kostela nebo na webu. 

➢ Při nedělní mši svaté v 9:00 bychom chtěli více zapojit děti i rodiny, aby se ve farnosti
cítily dobře. Děti se mohou zapojit jednak prostřednictvím přímluv. Přímluvy pro děti, které jsou
na kartičkách, budou rozdávány přede mší u vchodu do kostela. Ale děti si mohou připravit i
vlastní přímluvu. Prosíme, abyste své děti k tomu povzbudili.

Další  formou zapojení  jsou  sešitky,  ve kterých  jsou vyobrazena  nedělní  evangelia.  Ty  si
mohou děti  po nedělních mších vyzvednout u sakristie. Každou další neděli  po mši sv. jim
budou u sakristie rozdány samolepky na příslušnou neděli. Asi každé 3 měsíce odměníme děti,
jejichž knížečky budou vybarveny a s nalepenými samolepkami.

➢ Salsa - Salesiánský ansámbl srdečně zve do svých řad všechny zpěváky, děti a dospělé,
kteří  mají  zájem o zpěv nebo doprovod na hudební  nástroje.  Zkoušky začínají  příští  neděli
16.9. v 8:15 ve farním sále. Sbor bude svým zpěvem doprovázet liturgii a další akce spojené
s farními aktivitami. Kontaktní osobou je Petra Tůmová.....(petra.tumova@smartblue.net) 

➢ Přemýšlíme,  co nabídneme menším dětem, které ještě nechodí  na nácvik  hudebního tělesa
SALSA, před nedělní bohoslužbou v 9:00. Rodiče této věkové kategorie poprosíme o spolupráci.

➢ 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 začínáme 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 škol.  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 je otevřená od
pátku 7. září. Kroužky  zahájí svou činnost v týdnu od 17. září. 

➢ Dnes slouží  mši  sv.  v  9:00  u  Panny Marie  Pomocnice  salesián  P.  Jan Gacík,  který  posílí
komunitu především ve farní pastoraci. 

➢ Dnes (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.

➢ V neděli 16.9. zveme na pouť na Vranov. Sraz pěších bude ve 14:00 na zastávce
MHD Útěchov, poté se půjde cca 3 km lesem na Vranov, kde se zúčastníme v 15:00 mše.
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