OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 26.9. do 3.10.2021
 Dnes je 26. neděle v mezidobí, v pondělí je památka sv. Vincence z Paula, kněze,
v úterý je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Ve
středu je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, ve čtvrtek je
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, V pátek je památka sv. Terezie od
Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a v sobotu je památka sv. andělů strážných.
Příští neděle je 27. neděle v mezidobí.
 Dnes (26.9.) zveme na tradiční farní pouť na Vranov. Sraz pro pěší poutníky je ve
13.30 na konci Útěchova. Mši sv. na Vranově v 15.00 celebruje novokněz P.
Dominik Kovář.
 V úterý večer v 18:00 o slavnosti sv. Václava bude mše sv. mimořádně v kostele a
ne v kapli na Burianově náměstí.
 Ve středu 29.9. v 19:00 zveme do našeho kostela na Žabovřeské rozmlouvání.
Hostem Zdeňka Jančaříka bude tentokrát plzeňský biskup Tomáš Holub.
 Další setkání seniorů se uskuteční tuto středu (29.9.) v 16:00 ve farním sále.
 Zveme všechny druhostupňové, středoškoláky a vysokoškoláky, kteří rádi zpívají
nebo hrají na nástroj na první zkoušku Salsy, která bude v příští neděli (3.10.) už v
8.15. Letos se budeme setkávat jen jednou za 14 dní, tak ať první zkoušku
nepropásnete, protože další bude až 17.10.
 Po téměř roční přestávce zveme děti od nejmenších až do 9 let do Salzáčku. Jedná
se o setkání těchto dětí v neděli od 9:00 v místnosti pod kůrem. Smyslem je děti
jednoduchou formou připravit na mši sv. Uvítáme i nějakou maminku či tatínka, kteří
by se chtěli do této aktivity s dětmi zapojit.
 Očekáváme, že počasí už bude více podzimní a setkat se jen tak venku po mši sv.
bude obtížné. Proto od příští neděle (3.10.) zveme do farní kavárny.
 Ve Středisku mládeže se uskuteční v týdnu od 5. do 8.10. akce nazvaná "Kroužek
na zkoušku". Kroužky, kterých se to týká, jsou uvedeny na letáčku. Ten si můžete
vzít při východu z kostela. Těšíme se na všechny zájemce.

 Od října začne příprava ke svátostem pro dospělé. Přihlásit se mohou ti, kdo by
chtěli být pokřtěni a také ti, kdo chtějí přijmout sv. biřmování nebo jinou iniciační
svátost. K přihlášení použijte e-mail: farnost@brno.sdb.cz
 Otec biskup Vojtěch poslal dopis, ve kterém v prvé řadě děkuje za velkorysost,
projevenou při sbírce na obnovení života ve vesnicích postižených ničivým
tornádem. Dále děkuje všem, kdo podporovali své farnosti během pandemie
koronaviru, přestože se nemohly konat bohoslužby.
Otec biskup ve svém dopise děkuje i za „velkou rodinu malých dárců“, která se
zapojila do fondu PULS na podporu kněží a pastorace v naší diecézi. Děkuje těm,
kdo se donátory už stali a také těm, kdo pozvání k donátorství přijmou.
Celé znění dopisu je ve vývěsce. Příští neděli se k němu vrátíme s praktickou radou
pro ty, kdo se chtějí do fondu PULS zapojit.

