
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 29.5. do 5.6.2022 

 Dnes je 7. neděle velikonoční, v pondělí je památka sv. Zdislavy, v úterý je svátek 
Navštívení Panny Marie, ve středu je památka sv. Justina, mučedníka. V pátek je 
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli je slavnost Seslání 
Ducha svatého.  

 V pátek 27.5. začala novéna k Duchu Svatému. Zveme ke společné modlitbě, 
podobně jako apoštolové s P. Marií chceme také my prosit o dar Ducha Svatého. 
K modlitbě se scházíme v našem kostele vždy ve 20:00.  

 Zveme na další setkání seniorů, které se uskuteční poslední úterý v měsíci, tj. 
31.května v 16:00 ve farním sále. 

 Ve středu (1.6.) na Den dětí chystáme od 15:00 do 18:00 ve středisku spoustu 
akrobacie. Přijďte si vyzkoušet žonglování na několik způsobů a další klaunské 
parády. Na každého účastníka čeká sladké překvapení. 

 10. června se uskuteční Noc kostelů. Informace, co se chystá v Brně a okolí, 
najdete na stolku vzadu v kostele. U nás bude ten den odpoledne hodně živo. Ve 
středisku na odpoledne připravujeme festival dovedností Best Fest. V kostele bude 
po večerní mši sv. program do 22 hod. 

 V sobotu 18.6. se uskuteční závěrečný výlet pro děti z náboženství a naší farnosti. 
Pojedeme do Vizovic na zámek a navštívíme jedno lesní poutní místo Svatá voda u 
Malenovic u Zlína. Podrobnosti najdete na plakátku. Na výlet je třeba se přihlásit do 
12.6. 

 Ve čtvrtek (26.5.) papež František jmenoval nového biskupa pro naši diecézi. Stal se 

jím dosavadní světící biskup Pavel Konzbul. Emeritní biskup Vojtěch nám při této 

příležitosti zaslal dopis, jehož plné znění jej najdete ve vývěsce.   

 V dopise děkuje za třicet dva let, která s námi mohl prožít. Vnímal jsem, píše 

otec biskup, a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás 

tolik, kterým bych chtěl s vděčností poděkovat za to, čím jste mně pomáhali v životě, 

v kněžství a později v péči o diecézi. A omlouvám se všem, které jsem zklamal, 

zranil nebo nenaplnil jejich očekávání. 

Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Proto chci být k dispozici 

svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi. 

Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec 

biskup Pavel Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v 

situacích, které budou vypadat neřešitelně.  

Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby 

„radost z Hospodina byla vaší silou“. Ze srdce žehná emeritní biskup Vojtěch 

 


