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➢ Dnes slavíme 24. neděli v mezidobí. Ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Kim Tea-gona,
kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků a v pátek je svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty.

➢ Orel Jednota Brno-Žabovřesky srdečně zve na 4. ročník Svatováclavských hodů. Akce
proběhne v neděli 23. září. Začíná se ve 14 hodin mší svatou na Burianově náměstí. Po mši
půjde krojovaný průvod na radnici a Makovského náměstí, kde proběhne slavnostní program.
Od 18 hodin bude v Rubínu hodová zábava. 

➢ 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, které jsou na kartičkách a
budou rozdávány přede mší u vchodu do kostela nebo si mohou připravit i vlastní přímluvu. 

Další formou zapojení jsou sešitky s tématy nedělních evangelií. Ty si děti vyzvedly minule
nebo,  pokud  se  na  ně  nedostalo,  dnes.  Každou  další  neděli  po  mši  sv.  si  budou  moci
vyzvednout samolepku na příslušnou neděli.

➢ 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.

➢ Zájemci  o  kurz  přípravy  dospělých  ke  křtu,  hlaste  se  u  vedoucích  tohoto  kurzu:
salesiána Zdeňka Jančaříka a Lenky Procházkové.

➢ Plánujeme v naší farnosti  přípravu na svátost biřmování. Nejnižší věk pro přípravu je
16 let. Zájemci, zapisujte se, prosím, v sákristii.

➢ Chtěli bychom nabídnout osmákům a deváťákům prostor pro  setkávání, poznávání a
růst ve víře. Ti, kdo máte zájem, obraťte se na otce Pavla Glogara a nebo přijďte na mši sv. ve
čtvrtek 4. října. Po ní bude schůzka, kde se dohodne termín setkávání. 

➢ Nové  číslo  Katolického  týdeníku přináší  pohled  do  služby  salesiánských  misijních
dobrovolníků. O jiné formě služby pak hovoří články, které se zabývají pastoračními radami
farnosti. 

➢ Dnes (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 sv.

➢ Příští neděli bude sbírka na  Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce
fond.biskupství.cz.

➢ Prosíme lektory, aby se nahlásili u manželů Vejlupkových. Děkujeme.
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