OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 20.9. do 27.9.2020


Dnes je 25. neděle v mezidobí, v pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola a
evangelisty, v úterý je památka španělských mučedníků, ve středu je památka sv. Pia
z Pietrelciny, kněze a příští neděle je 26. neděle v mezidobí.

Dnes (20.9.) zveme na Svatováclavské hody. Mše sv. u kaple sv. Václava
začíná ve 14:00, program celého dne je na plakátech.

Ve středu 30.9. v 19 hod. bude po dlouhé době Žabovřeské rozmlouvání.
Hostem Zdeňka Jančaříka bude ředitel Portálu Martin Bedřich. Tématem rozmlouvání
bude 30 let salesiánského PORTÁLU.

Naše farní pouť na Vranov bude letos v neděli 4. října, tzn. že první neděli v
říjnu mši sv. v 11 hod. bude sloužit někdo z nás salesiánů a jsme na ni zváni jako
farnost.

Prosíme, abyste si při vstupu do kostela nasazovali roušky a dezinfikovali ruce.
Při bohoslužbě si nepodáváme ruce a prosíme, abyste eucharistii přijímali na ruku.

Otec biskup Vojtěch k tomu dodává: Pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do
rizikových skupin, uděluji dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také
doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou
teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na
bohoslužbě.

Do chodby kostela a na pokladničku u knih jsme umístili plakátek s kódy pro
bezhotovostní dary a platby. Tuto možnost nabízíme i na našich webových stránkách.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V říjnu a listopadu se uskuteční v našich farních učebnách Kurz výchovy dětí.
Bližší informace najdou zájemci v chodbě kostela.


VÝZVA K DONÁTORSTVÍ.
Milí farníci, minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím
vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová
sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat
své dary bezhotovostně například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak
se stali donátory fondu PULS.
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů snižují
příspěvek, kterým se farnost podílí na zajištění mezd pro kněze naší diecéze. V
některých farnostech se tato forma dárcovství osvědčila natolik, že dary donátorů
dokonce tento podíl zcela pokryjí a takto ušetřené peníze bychom mohli použít pro jiné
farní aktivity.
Stát se donátorem je snadné. Stačí vyplnit přihlášku nebo kliknout na donator.cz.
Předem děkuji všem, kdo se rozhodnete podporovat naši farnost i formou donátorství.

