
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 20.1. do 27.1.2019
 

 Dnes 2. neděle v mezidobí. V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a
mučednice,  v  úterý  je  památka  bl.  Laury  Vicuňi,  panny.  Ve  čtvrtek  je  svátek  sv.
Františka Saleského, biskupa a učitele církve a v pátek svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola. V sobotu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů a příští neděle je 3. neděle
v mezidobí. 

 Srdečně zveme děti a rodiče na maškarní bál Mravenec Ferda dnes (20.1.) od
14.00 v sále pod naším kostelem. Cena 60,- Kč. 

 Pokud ještě nemáte lístek na  farní ples,  pak máte poslední příležitost po mši
svaté v místnosti pod kůrem lístek zakoupit. Farní ples se koná již příští sobotu 26.1. v
sále pod kostelem. Předem děkujeme za vaše dary do tomboly, které můžete nechat na
recepci střediska s lístečkem " FARNÍ PLES", nebo ho předat manželům Šlachtovým.

 Sestry Salesiánky vás srdečně zvou na Den otevřených dveří příští neděli 27.
ledna. Těší se na vás odpoledne od 13:30 do 18:00 v jejich domě na ulici Maničky 1.

 Chceme znovu pozvat rodiče s dětmi na setkání před devátou mší sv., tzv. Dětí
víry, a současně upozorňujeme na změnu začátku tohoto programu. Začínáme v 8.40.
Závěrečnou písničku si můžou s námi přijít zazpívat i děti přicházející včas na mši. 

 Ve čtvrtek 24.1. je adorační den farnosti a současně den modliteb za kněžský
seminář. Adorace začne po ranní mši sv. a bude ukončena před večerní bohoslužbou.
Kdo můžete, zapisujte se, prosím, na rozpis v sákristii. 

 V pondělí 21. ledna začíná přihlašování na letní tábory salesiánského střediska
mládeže. Můžete vybírat z více než 20 pobytových a příměstských táborů pro různé
věkové skupiny: od předškolních dětí až po dospělé. Letos pořádáme také tři tábory pro
rodiny! Přihlašování probíhá na stránkách brno.sdb.cz. 

 Zveme na  další  Žabovřeské  rozmlouvání ve  středu  30.1.  v  19.00  v  našem
kostele. Moderátor Zdeněk Jančařík povede tentokrát rozhovor s Pavlem Hoškem na
téma „Bible – nebezpečná kniha.“

 Dnes (v neděli 20. ledna) není farní kavárna kvůli přípravám sálu na odpolední
maškarní bál.

http://brno.sdb.cz/

