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FARNÍ OHLÁŠKY 
27. září – 4. října 2020 

Slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí, dnešní sbírka je určena pro 

Svatou zemi (Boží hrob). V pondělí je svátek svatého Václava, mučedníka. 

Mše svatá bude v 8.00 h. V úterý je svátek svatých archandělů Michaela, 

Gabriela a Rafaela, ve středu památka svatého Jeronýma, ve čtvrtek svaté 

Terezie z Lisieux, v pátek svatých andělů strážných a zároveň 1. pátek v 

měsíci. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí. 

Minulý rok v září byla naposledy možnost prostřednictvím sbírky přispět pro 

účely fondu PULS. Letos se tato sbírka nekonala, to ovšem neznamená, že naše 

diecéze naši pomoc a spoluúčast na financování pastorace nepotřebuje. Proto 

se na vás obracím s upřímnou prosbou a zároveň pozváním, abyste i vy 

vstoupili do velké rodiny malých dárců a stali se donátory fondu PULS 

určeného na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Donátorství 

není jen projevem solidarity a spoluodpovědnosti za chod farnosti a diecéze, 

ale také výraznou pomocí pro naši farnost, protože dary donátorů snižují 

příspěvek, kterým se podílíme na zajištění mezd pro kněze brněnské 

diecéze. V některých farnostech se tato stálá forma dárcovství osvědčila 

natolik, že dary donátorů tento podíl zcela pokryjí a ušetřené peníze je pak 

možné použít na jiné aktivity farnosti. Stát se donátorem není nic složitého. 

Přihlášku obdržíte u výstupu z kostela, příp. naleznete na lavici pod 

kůrem. Vyplněnou ji pak stačí vhodit do speciální schránky v sakristii. Ještě 

snadnější je přihlášení online na stránkách www.donator.cz. Platby se 

provádějí bezhotovostně (převodním příkazem nebo inkasem přes SIPO). S 

vyplněním přihlášky či platbou vám rádi pomůžeme (kontaktní osobou pro 

naši farnost je p. Otakar Smetana) a také zodpovíme případné dotazy. Bližší 

informace o fungování fondu Puls naleznete rovněž na našich farních 

webových stránkách. I malá pomoc se může stát pomocí velkou, když se 

nás do ní zapojí co nejvíc. Vám všem, kteří se rozhodnete podporovat naši 

farnost také formou donátorství, již nyní z celého srdce děkuji. 
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