OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 22.9. do 29.9.2019


Dnes je 25. neděle v mezidobí, v pondělí je památka sv. Pia z Pietrelciny,
kněte, v pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze a v sobotu je slavnost sv.
Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Příští neděle je 26. neděle v
mezidobí.



Dnes (22.9.) zveme na Svatováclavské hody. Mše sv. u kaple sv. Václava
začíná ve 14:00, program celého dne je na plakátech.



Ve středu 25.9. v 16:00 hod. bude ve farním sále setkání seniorů. Srdečně
zveme.



V pátek 27.9. si připomeneme 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. Při té
příležitosti jsme zváni do katedrály, kde bude v 17:30 mše sv. na poděkování.



V sobotu 28.9. zveme děti na výlet do Křtin. Podrobnosti najdete na plakátku.
Přihlašování probíhá přes salesiánský web. Těší se na vás sestra Eva a Dari a otec
Pavel.



Do střediska hledáme dobrovolníky, kteří by mohli od října doučovat děti ze
základních nebo středních škol. Dobrovolník by se měl dobře orientovat v nějakém
předmětu a mít prostor věnovat alespoň 1 hodinu týdně doučování. Máte-li zájem,
kontaktujte Radku Těšíkovou na e-mailu doucovani@brno.sdb.cz



Otec biskup Vojtěch nám napsal: Milé sestry, milí bratři,

na dnešní neděli jsem vyhlásil sbírku do fondu PULS, který se podílí na zajištění
prostředků nutných pro pastoraci, zvláště na zajištění mezd pro kněze. Chci vám
poděkovat nejenom za vaše dary při této sbírce, ale i za veškerou duchovní a hmotnou
pomoc kněžím, kteří působí ve vašich farnostech. Zvláště bych chtěl poděkovat
donátorům fondu PULS, jejichž dary v loňském roce přesáhly 6,9 mil. Kč.
Mám velkou radost, že se stále rozrůstá velká rodina malých dárců, do které v
současné době patří přes 3200 donátorů. Stát se donátorem a podporovat nejenom
vlastní farnost, ale být solidární i s celou diecézí, je něčím, co činí brněnskou diecézi
jedinečnou a co je dalším důvodem mé radosti a naděje v její budoucnost.
Vzhledem k tomu, že stát se donátorem je velmi snadné, nebude už v příštích letech
vyhlašována tato mimořádná sbírka do fondu PULS, ale zvu vás všechny, abyste přijali
pozvání do velké rodiny malých dárců, stali se donátory, a tak posílili PULS života naší
diecéze, a to nejen po stránce hmotné, ale především duchovní.
Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro budoucnost naší diecézi děláte.
Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch

Pro ty, kdo se chtějí zapojit, jsou vzadu u vchodu malé kartičky, které vám
pomohou, jak je to možné zařídit.

