
 
Ohlášky 19. září 2021  

Dnes je 26. září - 26. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 

Příští neděle 3. října je 27. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Pavlínu                     
a Josefa Andresičovy a živé rodiny.  

O slavnosti sv. Václava 28. září bude mše sv. ve farním kostele v 9:00. 

O. Jiří bude od 30. září do 3. října na dovolené. Nemocné navštíví až v pátek 8. října. 
Změny pořadu mší sv. a zástupy: čtvrtek 30. září v 7:30; pátek 1. října mše sv. nebude; v sobotu 
v 8:00 slouží P. Tomáš Marada. Všechny nedělní mše sv. ve farnosti slouží P. Petr Košák, SDB. 

Příští neděli 3. října jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny. 

V pondělí 11. 10. se po večerní mši svaté koná na faře F-klub.  

Farní dobročinný bazar na podporu studia naší adoptivní dcery Louise Gerline z Haiti se koná o 
víkendu 8. - 10. října. Informace jsou na lístcích u východu z kostela, na vývěsce a webu. 10. října 
zároveň proběhne na tento účel i nedělní sbírka. Vybere-li se více než 6.500 Kč, odešleme peníze 
na účet Diecézní Charity Brno na pomoc lidem postiženým tornádem.                                                   
Prosíme o pomoc při chystání a úklidu bazaru; hlaste se Petře Doffkové. 

Sbor (nejen) mladých se koná 2. neděli v měsíci. První setkání bude 10. října od 8:30 v Domku                 
v Kohoutovicích. Společně pak zazpíváme při mši sv. v kapli v 10:30. Více na 
www.sbor.kaplekohoutovice.cz. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají. S dětmi 
mohou přijít i rodiče.  

Manželské ohlášky: dne 9. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Lenka Pirklová 
a pan Damián Bariš, oba z farnosti Brno - Královo Pole.  

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
27. 9.          

památka sv. Vincence z Paula, kněze v 18:00, za Františka Slezáka, manželku, dva 
syny, dvoje rodiče a duše v očistci 

úterý                       
28. 9. 

slavnost sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona českého národa - 
doporučený svátek 

v 9:00, za naši vlast, za politiky a státníky 

středa           
29. 9. 

svátek sv. Michaela, Gabriela                       
a Rafaela, archandělů 

v 16:45 ,dětská‘, za Václava Pařila a živou rodinu 

čtvrtek             
30. 9. 

památka sv. Jeronýma, kněze                  
a učitele církve 

v 7:30, za zemřelé kamarádky a spolužačky 

pátek              
1. 10.  

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a učitelky církve  

mše sv. v naší farnosti není 

sobota          
2. 10.  

památka sv. andělů strážných  v 8:00, na úmysly Panny Marie 

www.sbor.kaplekohoutovice.cz


Příloha č. 1 ACEB 08/2021 

POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ 
(přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 26. září 2021) 

Milé sestry, milí bratři, 

na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala 

nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy 

zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem 

postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami 

vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními 

dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po zapo-

čtení zaslaných darů přes portál donátor.cz – vynesla dokonce přes 19,2 milionu 

korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny  

v účinnou pomoc. 

Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru 

covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří 

během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů 

bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat  

i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, pod-

porovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, 

kterou jsme všichni prožívali. 

Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy 

na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců,  

kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále 

roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na 

budoucnosti naší diecéze záleží. 

Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se 

blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, 

na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co 

největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, 

kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání. 

Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, 

jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které 

pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému  

z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispí-

váte k životu a rozkvětu naší diecéze. 

Ze srdce každému z vás žehnám. 

Vás biskup Vojtěch 




