
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 29.9. do 6.10.2019

 Dnes je 26. neděle v mezidobí, v pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze a 
učitele církve, v úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve,
ve středu je památka sv. andělů strážných, v pátek je památka sv. Františka z 
Assisi. Příští neděle je 27. neděle v mezidobí. 

 Sbírka na diecézní fond PULS minulou neděli činila 19.667,- Kč. Farnost musí 
odvést na tento fond ročně cca 215.000,- Kč. Tato částka je snížená o dary donátorů, 
pokud je darujete za naši farnost. Zbytek odvádíme ze sbírek. Těm, kdo by se chtěli 
stát donátory, třeba jen malými, mohou pomoci kartičky, které jsou vzadu v kostele. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 Orel Žabovřesky děkuje všem, kteří se zapojili do Svatováclavských hodů. Bez 
vaší pomoci by se hody nemohly uskutečnit.

 Ve středu 9. října v 19:00 v rámci Žabovřeského rozmlouvání bude hostem 
Zdeňka Jančaříka národním ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát. Srdečně 
zveme.

 Zveme všechny menší děti ve věku cca od 3 do 10 let ke společné přípravě na 
mši svatou, a to vždy v neděli od 9:00 do místnosti pod kůrem. První setkání bude za 
14 dní v neděli 13.října. 

 V neděli 13. října proběhne na Medlánském kopci drakiáda. Všichni jste srdečně 
zváni. Informace jsou na plakátku. 

 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 hod. týdně doučování. Máte-li zájem, 
kontaktujte Radku Těšíkovou na e-mailu doucovani@brno.sdb.cz 

 Zveme manželské páry, které mají zájem o manželské společenství zaměřené na
prohlubování víry a lásky v rodině s využitím formace Hnutí Světlo-Život. Setkání, na 
kterém bude možné získat o hnutí řadu informací a na které může přijít nezávazně 
kdokoli, se bude konat v neděli 13.10. v 10:30 ve farním sále. Setkání povedou 
manželé Petra a Marek Růžičkovi z Olomouce. Více informací u Agaty a Ondřeje 
Cahových a na plakátku.
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