
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 3.10. do 10.10.2021 

 Dnes je 27. neděle v mezidobí, v pondělí je památka sv. Františka z Assisi, ve 
čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. neděle v 
mezidobí. 

 Po dlouhé přestávce zveme opět do farní kavárny. Kavárna je otevřená pro setkání 
s přáteli i k seznámení se novými lidmi vždy po ranní mši sv. v 8:30 a pak před 
polednem od 10:30.    

 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. 

 V úterý 12.10. v 19:00 uvede Brno Gospel Choir v našem kostele koncert 
Poděkování zdravotníkům. Srdečně zveme.  

 Přípravy ke svátostem pro dospělé se ujal otec Zdeněk. Začíná tuto středu (6.10.) 
v 19.00. Pokud se chce ještě někdo přidat, obracejte se přímo na něj. 

 Naše farnost se společně s ostatními farnostmi podílí na financování mezd všech 
kněží diecéze. Výše tohoto příspěvku je 314 798,- Kč/za rok. Proto donátorství, ke 
kterému nás minulou neděli vyzval otec biskup, je tak důležité. Dary donátorů totiž 
snižují tento podíl a farnosti zůstává více prostředků pro vlastní aktivity. Díky 
donátorům tak naší farnosti zbývá letos doplatit 209 478,- Kč.   
 Stát se donátorem je snadné. Stačí kliknout na http://donator.cz nebo vyplnit 
přihlášku, kterou najdete na stolku u knih. Výše daru a způsob zasílání je na vašem 
uvážení.             
  V rámci pomoci farnostem v době covidu získá farnost 500,-Kč navíc za 
každého donátora, který se přihlásí v letošním roce. Zároveň díky novelizaci zákona 
o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou využít všichni donátoři až 
30% slevu na dani z příjmu.          
  Pokud byste někdo potřeboval další informace nebo pomoc s přihlášením, 
obraťte se na otce Pavla.  

http://donator.cz/

