
OHLÁŠKY 
7.10. - 14.10. 2018

 
➢ Dnes slavíme 27. neděli v mezidobí.

➢ Ve středu 10. 10. v 19.00 se v našem kostele Panny Marie Pomocnice koná Žabovřeské
rozmlouvání tentokrát  s  brněnským  pomocným  biskupem  Mons.  Pavlem  Konzbulem.
S  moderátorem  P.  Zdeňkem  Jančaříkem  si  budou  povídat  o  jeho  knihách,  o  dvou  letech
biskupského působení v brněnské diecézi a o víře v dnešní době… Srdečně všechny zveme.

➢ Zveme všechny děti, rodiny na Drakiádu, a to příští neděli 14. 10. 2018. Sraz je ve 14:30
u  recepce  SDB  nebo  v  15.00  na  Medláneckém  kopci.  Nezapomeňte  si  vzít  draka.  Bližší
informace jsou na plakátku.

➢ V našem areálu chceme na podzim uskutečnit projekt: Vybudování zázemí asfaltového
hřiště.  Jedná se o venkovní  šatnu s uzavíratelnými  úložnými skříňkami,  chceme tím zajistit
kvalitnější,  bezpečnější  a  funkčnější  sportoviště.  Vizualizace  projektu  je  umístěna  vzadu  u
knižního pultu. Realizace proběhne od poloviny října a potrvá do konce tohoto roku. S firmou,
která bude projekt realizovat, jsme domluveni, že některé části můžeme udělat brigádnicky. V
první fázi se bude jednat o výkopové práce. Z toho důvodu pořádáme v sobotu 13. 10. od 8.00
společnou brigádu. Zveme tedy všechny chlapy, kteří mají chuť a čas se zapojit do díla, aby
se zapsali do přiložené tabulky vzadu v kostele. Bližší informace získáte u Jirky Baláše, který
se těší na společné budování.

➢ V sobotu 20.10.  v 19.00 se budeme v našem kostele  modlit  za misie a misionáře.
Všichni jste srdečně zváni.

➢ 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  .  

➢ 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.

➢ Společná příprava na svátost biřmování letos, vzhledem k malému počtu přihlášených, 
v naší farnosti nebude. Mladším doporučujeme počkat na příští rok, kde se rýsuje skupina 
mladých biřmovanců. S dospělými se domluvíme osobně. 

➢ Srdečně zveme do Farní kavárny každou neděli v 8:30 a 10:00.

➢ Svatební ohlášky. 13.10. hodlají v bystrickém kostele uzavřít církevní sňatek Albert 
Stehlík, bytem Náhorní 15, Brno-Žabovřesky a Jana Jeřábková, bytem Vrbenského 4, Brno-
Komín. 
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