
OHLÁŠKY 
6.1. - 13.1.2019

 
➢ Dnes (6.1.) je slavnost Zjevení Páně Příští neděli svátkem Křtu Páně končí doba
vánoční. 

➢ V těchto  dnech probíhá  u  nás  Tříkrálová sbírka.  Koledníci  putují  od domu k
domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Božího syna na zem a přitom prosí
o dar na pomoc lidem v nouzi. Vítáme všechny koledníky z řad dětí i dospělých, kteří se
chtějí  zapojit  do koledování  v naší  farnosti.  Zájemci  mohou kontaktovat  koordinátora
sbírky Petru Tůmovou nebo nechat své kontakty v zákristii. Ten, kdo by chtěl na tuto
sbírku přispět v našem kostele, může tak učinit tuto neděli (6.1.) po všech dopoledních
bohoslužbách ve farní kanceláři. 

➢ Zveme děti od 8 do 12 let na výlet do planetária. Program: Tajemství gravitace.
Po  stopách  Alberta  Einsteina.  Výlet  se  uskuteční  příští  sobotu  12.  1.  2019.  Bližší
informace najdete na plakátku. Prosíme, abyste zapisovali své děti přes farní web do
středy 9. 1. Těší se O. Pavel H. a Sr. Eva 

➢ Dětský hudební soubor Joyband vás zve na vánoční koncert, který se uskuteční
v našem kostele Panny Marie Pomocnice v sobotu 12.1. v 16.30 

➢ Srdečně zveme děti a rodiče na maškarní bál Mravenec Ferda v neděli 20.1. od
14.00  v  sále  pod  naším  kostelem.  Vstupenky  jsou  v  předprodeji  na  recepci
Salesiánského střediska. Cena 60,- Kč. 

➢ V neděli 20.1. bude setkání pastorační rady farnosti. Své podněty můžete sdělit
členům rady nebo poslat do středy 16.1. na e-mail: farnost@brno.sdb.cz.

➢ Potřebovali  bychom  doplnit  úklidové  skupiny pro  náš  kostel  o  další  dva
dobrovolníky. Služba je 1x za měsíc. Prosíme ty, kdo by se chtěli zapojit do této služby,
aby na sebe nechali  kontakt  v  sákristii.  Současně chceme poděkovat  těm,  kdo tuto
službu v současnosti vykonávají. 

➢ Po sváteční pauze upozorňujeme, že můžete vždy po „ranní a deváté“ mši sv.
navštívit naši farní kavárnu. Srdečně zveme. 
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