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➢ Dnes slavíme  25.  neděli  v mezidobí.  Ve čtvrtek je památka  sv.  Vincence z Paula,
kněze,  v pátek je slavnost  sv.  Václava,  mučedníka, hlavního patrona českého národa a v
sobotu svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

➢ Orel Jednota Brno-Žabovřesky srdečně zve na 4. ročník Svatováclavských hodů. Akce
proběhne dnes (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. 

➢ 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. 

➢ Podejte pomocnou ruku, zle je, zle je Žabokuku.
 Hrstka malá ho jen tvoří, hledají se redaktoři.
 Vykopejte hřivnu svoji, vyhraje, kdo síly spojí.
 Chcem ať vás Žabokuk baví, to je jeho smysl pravý.
 Snad se najde i krev mladá v skrytu doufá celá rada.:-)
Tímto se omlouváme všem věrným čtenářům našeho farního časopisu, že nevyjde jeho 
podzimní vydání v plném rozsahu, ale jeho první a poslední stranu najdete vzadu na nástěnce. 
Pevně ale věříme, že se už teď můžete těšit na předvánoční číslo. Děkujeme za pochopení a 
vaši přízeň. Vaše redakční rada. 

➢ Dnes a příští neděli se farní kavárna nekoná - tuto neděli budou svatováclavské hody a 
další neděli je prodloužený víkend. Prosím tedy, aby v ohláškách bylo uvedeno, že se kavárna 
nekoná. 

➢ Další setkání seniorů se uskuteční ve středu 26.9. na obvyklém místě ve Farním sále a
v obvyklém čase v 16:00. Zveme i nové seniory.

➢ 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 
17 let. Zájemci, zapisujte se, prosím, v sákristii. 

➢ Nové číslo Katolického týdeníku přináší téma Křesťanské hodnoty.

➢ Dnes (23.9.) je sbírka na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Otec 
biskup Vojtěch nám k tomu napsal: Milé sestry, milí bratři,

před  rokem jsem vás  vybídl  k  podpoře  Fondu  PULS,  jehož  prostředky  jsou  určeny
převážně  na  hmotné  zajištění  kněží  a  správy  farností  v  naší  diecézi.  Prosil  jsem  Vás  o
společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby přinášela co
největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji
vám všem, kteří jste i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

K  začátku  letošního  září  se  k  podpoře  Fondu  PULS  –  Fondu  na  podporu  kněží  a
pastorace brněnské diecéze přihlásilo  více než dva tisíce sto donátorů,  jednotlivců i  celých
rodin,  kteří  se  rozhodli  svými  dary  prostřednictvím  fondu  podporovat  kněze  a  život  ve
farnostech.  Mám z  této  nově  vzniklé  „velké  rodině  malých  dárců“  velkou  radost,  vážím si
podpory každého z vás, která je důvodem naděje hmotného zajištění diecéze v budoucnosti.



Také na dnešní neděli je vyhlášena sbírka určená pro fondu PULS a děkuji každému,
kdo do ní přispěje. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě
Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje. Prosím také o další podporu brněnské diecéze
především modlitbami,  pravdivým křesťanským životem,  věrným nesením křížů,  které  život
přináší,  a  podle  možností  také  finančním  příspěvkem.  Stát  se  donátorem,  součástí  „velké
rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat. 

Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte. 
Ze srdce vám všem žehnám. 

Váš biskup Vojtěch


