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➢ Dnes je 4. neděle adventní, v úterý je slavnost Narození Páně, ve středu svátek
sv.  Štěpána,  prvomučedníka.  Ve  čtvrtek  slavíme  svátek  sv.  Jana,  apoštola  a
evangelisty, v pátek je svátek  svatých Betlémských dětí, mučedníků, příští neděli je
svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 

➢ 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. 

➢ Vánoční mše sv. pro děti bude v pondělí (24.12.) v 15.00. Půlnoční bohoslužba
ze slavnosti Narození Páně bude ve 22.00, na Boží hod vánoční budou mše sv. jako v
neděli.

➢ O svátku sv. Štěpána nebude mše sv. v 10:30. 

➢ Zveme vás všechny na tradiční  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, proto vyhlašujeme  sbírku trvanlivých potravin
pro lidi bez domova, kterou předáme komunitě Sant' Egidio v Brně. Každý tedy Ježíškovi
do Betléma může přinést  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.

➢ 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.

➢ Minulou  neděli  vyšel  náš  farní  časopis  Žabokuk.  Už se  tam bohužel  nevešlo
povídání  s  novým  administrátorem  Pavlem Glogarem.  Rozhovor,  který  s  nim  vedla
Majka Červenková, přinášíme ve speciálním vydání, které najdete vzadu v kostele. 

➢ V neděli 23. a 30.12. nebude nedělní kavárna. 


