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➢ Dnes je 3. neděle adventní, během týdne neslavíme žádnou památku, ale vždy
po večerní mši sv. se budeme prostřednictvím novény připravovat na slavnost Narození
Páně.

➢ Dnes (16.12.)  bude  po  všech  dopoledních  mších  svatých  v  předsíni  kostela
probíhat  Vánoční misijní  jarmark.  Výnos bude věnován na Papežské misijní  dílo  a
Salesiánské Misijní dílo v Bulharsku.

➢ V pondělí 17. a v úterý 18. prosince bude Salesiánské středisko prodávat výrobky
a prezentovat svoji činnost na vánočních trzích. Konkrétně stánek střediska najdete na
Zelném trhu, naproti vyhlášené sýrárně. Navštivte náš stánek každý den od 10:00 do
20:00, na stánku budete moci potkat dobrovolníky i zaměstnance. Těšíme se na Vás! 

➢ V úterý 18.12. budou letos poslední Roráty, které začínají už v 6.30. Po mši sv.
zveme děti do farního sálu na snídani. Další příležitost bude v sobotu 22.12. To bude
sraz v 6:50 u sakristie. Po mši svaté bude připravena snídaně a hry až do 12:00. Ještě
je několik volných míst. Prosíme rodiče, aby zapisovali své děti přes farní web.

➢ Děti, které si dnes přinesly vyplněné sešitky se samolepkami, prosíme, aby se
zastavily u sákristie, kde dostanou malou odměnu.

➢ V pondělí  24.12.  na  Štědrý  den  budou  děti  zpívat při  vánoční  bohoslužbě  v
domově důchodců na ulici Vychodilova v Brně–Žabovřeskách. Kdo by se z dětí chtěl
připojit,  je  srdečně  zván.   Sraz  je  před  Salesiánským střediskem v 9:25  nebo  před
domovem důchodců v 9:45. 

➢ Zveme  vás  všechny  na  tradiční  vánoční  Živý  Betlém,  který  se  uskuteční  ve
venkovním  amfiteátru  na  dvoře  salesiánského  areálu.  Setkání  s  nově  narozeným
Ježíškem začne ve středu 26.12. ve 14:30. Letos podobně jako vloni bychom chtěli v
rámci  naší  farní  charity  udělat  praktický  skutek  lásky  a  vyhlásit  sbírku  trvanlivých
potravin pro lidi bez domova, kterou poté předáme komunitě Sant' Egidio v Brně. Každý
tedy Ježíškovi do Betléma přineste konzervy, těstoviny či vakuované výrobky, které by
mohly udělat radost lidem na ulici. Připojíme se tak ke třem králům, kteří také Kristu
přinesli dary. Předem vám děkujeme za vaši pomoc a vánoční štědrost.

➢ V tomto týdnu bude příležitost ke sv. smíření vždy vždy hodinu před večerní mší
sv., využijte, prosím, tuto nabídku v co největší míře.

➢ Ve dnech 25. a 26.12. chceme umožnit lidem, aby mohli navštívit náš kostel mimo
bohoslužby a  zastavit se u Betléma. Kostel bude takto otevřený od 14.00 do 18.00.
Kdo byste se chtěli zapojit do služby u Betléma, zapiště se, prosím, na rozpis v sákristii.
Děkujeme.

➢ Vyšlo poslední letošní číslo Salesiánského magazínu s kalendářem na příští rok.
Po delší  době vyšel  také náš farní  časopis  Žabokuk,  vytvořený novou redakcí.  Oba
časopisy jsou k dispozici vzadu v kostele.

➢ Předvánoční  úklid v  našem  kostele  bude  v  sobotu  22.12.  po  ranní  mši  sv.
Přineste si prosím nástroje na mytí oken.


