
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 18.9. do 25.9.2022 

 Dnes je 25. neděle v mezidobí, v úterý je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, 
Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků, ve středu je svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty, ve čtvrtek je památka bl. Josefa Calasanz Marquése a 
druhů, mučedníků. V pátek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Příští neděle je 
26. neděle v mezidobí.  

 Příští neděli (25.9.) už otevřeme farní kavárnu jak po ranní mši sv., tak v 10:30. 
Srdečně zveme. 

 Děti už se mohou zase těšit na Salzáček. První setkání bude v neděli 2. října.  

 V sobotu 24.9. se uskuteční výlet pro děti. Tentokrát do Rajhradu u Brna. 
Prohlédneme si kostel bratří benediktinů, navštívíme jejich farmu a zahrajeme různé 
hry. Přihlašujte se nejpozději do pátku 23.9. Srdečně zvou sestry Majka a Dari. 

 Měsíc září se v oratoři našeho Střediska tradičně pojí s aktivitou nazvanou Den 
turnajů. Opět tři oblíbené velkostolní hry, opět spousta nervy drásající zábavy, opět 
nadílka zajímavých cen. Propukne to už ve středu 21.9., srdečně zveme. 

 V současné době nabízíme přípravu ke svátostem pro dospělé. Přihlásit se 
mohou ti, kdo by chtěli být pokřtěni nebo chtějí přijmout jinou iniciační svátost. 

K přihlášení použijte e-mail: farnost@brno.sdb.cz . 

 V neděli 2.10. bude setkání Pastorační rady farnosti. Vzadu v kostele je umístěna 
schránka, do které můžete vhodit své připomínky, náměty, či prosby. 

 Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022 

Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních 
zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou 
na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy 
vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy 
nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který 
je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).         
 Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou 
pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, 
abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve 
službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a 
nestaví se do role spasitelů.          
 Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova 
v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní 
mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu 
přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle 
křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a 
všech dobrých darů.          
 Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
pražský, předseda České biskupské konference. 
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