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➢ Dnes slavíme  26.  neděli  v  mezidobí.  V  pondělí  je  památka  sv.  Terezie  od  Dítěte
Ježíše, panny a učitelky církve, v úterý je památka svatých andělů strážných a ve čtvrtek je
památka sv. Františka z Assisi. 

➢ V pondělí 1.10. v 11:00 bude v našem kostele mše sv. a poslední rozloučení se + Evou
Horkou a v sobotu  v 11:00 se + Bohumilem Kovaříkem.

➢ V sobotu 6.10. ve 14:00 bude křest Filipa Krčka a v neděli v 10:30 křest Marie Horké.

➢ Chtěli bychom nabídnout osmákům a deváťákům prostor pro  setkávání, poznávání a
růst ve víře. Ti, kdo máte zájem, přijďte na mši sv. ve čtvrtek 4. října v 18:00 nebo se obraťte
na otce Pavla Glogara. Po mši sv. bude schůzka, kde se dohodne termín setkávání. 

➢ Milí rodičové a děti, také Vás někdy trápí škola? Netrapte se a přijďte raději za námi do
ORCu,  kde  letos  nabízíme  doučování  zdarma!  Máme  nadšené  doučující,  kteří  Vám rádi
pomohou. Stačí napsat na doucovani@brno.sdb.cz a domluvíme se. Vzadu na nástěnce se
nachází plakátek, kde si můžete kontakt i odtrhnout.

➢ Rodiče dětí, které se začnou připravovat na 1. svaté přijímání, mají sraz v pátek 5. října 
v 19:00 ve Farním sále. Toto setkání je pouze pro rodiče bez dětí. 

➢ Žádáme, aby děti, které příští školní rok půjdou do přípravky na 1. sv. přijímání, 
alespoň 1 rok navštěvovaly výuku náboženství. Prosíme tedy, aby rodiče druháčků už letos 
přihlásili své děti do náboženství (přihlašuje se přes web brno.sdb.cz  .  

➢ Chrámový sbor začíná cvičit na Vánoce, zkoušky budou probíhat od Října každý čtvrtek
v 19 hodin v kostele. Zveme všechny, kdo s námi chtějí zpívat. Na všechny se těší Drlíkovi 

➢ Pokud někdo z vás uvažuje o přípravě na svátost biřmování, zapište se co nejdříve v 
sakristii. Nejnižší věk pro přípravu je 17 let. S mladšími plánujeme přípravu v příštím roce.

➢ Farní kavárna se dnes (30.9.) vzhledem k prodlouženému víkendu nekoná. Příští neděli 
se už můžete těšit na obvyklý provoz.

➢ Minulou neděli (23.9.) byla sbírka na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské 
diecéze. Sbírka činila 29.623,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

➢ Růžencová slavnost na první sobotu v měsíci 6. října 2018 bude v kostele sv. Michala v
Brně. Od 18.00 bude modlitba růžence proložená zpěvy, následuje mše sv. s otcem biskupem 
Pavlem Konzbulem. Vezměte si sebou růži jako dar pro Pannu Marii.
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