
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 27.1. do 3.2.2019
 

 Dnes  3. neděle v mezidobí.  V pondělí je památka  sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost sv. Jana Boska, otce a učitele mládeže
a v sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu. Příští neděle je 4. neděle v mezidobí. 

 Díky všem, kdo se ve čtvrtek zapojili do celodenní adorace.

 Sestry Salesiánky vás dnes (27.1.) srdečně zvou na Den otevřených dveří. Těší
se na vás odpoledne od 13:30 do 18:00 v jejich domě na ulici Maničky 1.

 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.“

 Ve středu 30.1. můžete využít ještě jiné nabídky. V 16:00 bude ve farním sále
setkání seniorů. Těší se na vás paní Komínková a otec Jenda.

 Ve čtvrtek je slavnost sv. Jana Boska. Přijďte s námi poděkovat Bohu za tohoto
otce  a  učitele  mládeže.  Zveme  nejen  na  mši  sv.  ale  také  na  následné  setkání  s
občerstvením, které bude v sále pod kostelem.

 Pomalu  končí  volební  období  současné  pastorační  rady.  Abychom  mohli
uspořádat  nové volby,  bude třeba sestavit  kandidátku.  Proto se na vás obracíme s
prosbou,  abyste navrhli  své  kandidáty do pastorační  rady.  Můžete nabídnout  své
vlastní síly nebo někoho, o kom si myslíte, že by tuto službu mohl zastávat. Své návrhy
můžete napsat  a vložit  na sběrné místo u vchodu do kostela.  Můžete tak učinit  do
neděle 10. února včetně. 

 Salesiánské mediální centrum zve rodiče a vychovatele na diskusní přednášku
Na síti v síti. Podtitul: Proč a jak tráví děti své životy na sociálních sítích a jak se k teto
problematice postavit jako rodič. Přednášku povede Jáchym Zeman. Uskuteční se ve
čtvrtek 7.2. v 19.00 (po mši sv.) ve farním sále. 

 Omlouváme se dětem, že jsme neměli minulou neděli  samolepky. Podařilo se
nám je dohledat a tak si můžete dnes vyzvednout obrázek za obě neděle. 

 V rámci misijního roku chceme každý měsíc přinést podnět, který by v nás živil
misijní smýšlení. V únoru tak chceme nabídnout film Bakhita. Budeme jej promítat po
dva večery ve středu 6. a 13. února od 19:00. 

 Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci našeho farního plesu.


