
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 3.3. do 10.3.2019
 

 Dnes 8. neděle v mezidobí. Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu 
od masa a půst újmy, tzn. že je možné se jedenkrát za den najíst do sytosti. Tímto 
dnem začínáme dobu postní, která je přípravou na obnovu křestních slibů o velikonoční
vigilii. Příští neděle je 1. neděle postní.  

 Na popeleční středu bude příležitost ke svátosti smíření jak ráno od 7 hod., tak 
večer, kdy budou připraveni dva zpovědníci už od 17.00.

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v 
pátek a v neděli budeme začínat tuto modlitbu v 17.20. Prosíme ty, kdo by se chtěli 
zapojit, ať se zapíší do rozpisu na stolku pod kůrem. Při zapisování uveďte, prosím, i to,
zda chcete, aby byl přítomen varhaník k doprovodu písně. 

 Dětem i dospělým chceme nabídnout několik impulzů k prožití postní doby. 
Jednak je to Malý průvodce postní dobou, tento malý sešitek najdete na stojanu pod 
kůrem. Další možností, jak uchopit začínající postní dobu je postní almužna, k tomu 
může posloužit kasička, kterou připravila Charita; tu rovněž najdete pod kůrem. Tam 
jsou i postní kalendáře; ty připravila Sadba a mohou v nás podnítit solidaritu s 
potřebnými lidmi, i když nejsou bezprostředně spojeny s nějakou formou almužny. 
Poslední podnět připravily naše katechetky. Počínaje příští nedělí najdete na nástěnce 
pod kůrem příběh a krátký životopis nějakého zajímavého člověka. Z příběhu pak 
vyplyne určitý úkol. Tato poslední aktivita je určena především dětem, ale využít ji může
kdokoliv.

 V Salesiánském středisku mládeže hledáme do týmu zaměstnanců nového 
kolegu nebo kolegyni na pozici fundreiser. Jedná se o práci na plný úvazek s 
nástupem od 1. května; fundraiser bude mít na starosti vyhledávání a mapování 
finančních zdrojů pro středisko, komunitu i farnost. Bližší informace o výběrovém řízení 
najdete na stránkách brno.sdb.cz 

 Duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 16.3. od 9.00, Povede ji otec Jan 
Gacík. 

 Mše sv. spojená s udílením svátosti pomazání nemocných bude v našem 
kostele v sobotu 30.3.

 Ve středisku hledáme doučující angličtiny. Pokud umí někdo anglicky a chtěl by
pomoci dětem s angličtinou (stačí i hodina týdně), kontaktujte, Radku Těšíkovou na 
mailu doucovani@brno.sdb.cz  .  
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