
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 10.3. do 17.3.2019
 

 Dnes 1. neděle postní. Ve středu je výroční den zvolení papeže Františka. Příští 
neděle je 2. neděle postní.  

 Ve středu 13.3. v 19.00 zveme do našeho kostela na Žabovřeské rozmlouvání. 
Hostem bude Aleš Palán. Téma Raději zešílet v divočině, je současně názvem jeho 
poslední knihy, kterou najdete spolu s jinými tituly, pod kůrem.  

 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. 

 Na stolku pod kůrem najdete postní kalendáře; ty připravila Sadba a mohou v 
nás podnítit solidaritu s potřebnými lidmi, i když nejsou bezprostředně spojeny s 
nějakou formou almužny. Další podnět pro postní dobu připravily naše katechetky. 
Počínaje touto nedělí najdete na nástěnce pod kůrem příběh a krátký životopis 
nějakého zajímavého člověka. Dnes je to sv. Izidor. Z příběhu vyplyne určité 
povzbuzení a úkol pro náš život. Tato poslední aktivita je určena především dětem, ale 
využít ji může kdokoliv.

 V sobotu 16.3. se uskuteční duchovní obnova pro farnost. Povede ji otec Jan 
Gacík a základním tématem bude exhortace papeže Františka O povolání ke svatosti v 
dnešním světě. Program Program obnovy, která začíná v 9.00, najdete na plakátku. 

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

 V sobotu 30.3. zveme děti na jarní výlet na Suchý vrch. Sraz je před recepcí v 
9.00 a návrat 15.00. Počítáme i se suchou variantou. Přihlašovat se můžete od středy 
13.3. do středy 27.3. přes web brno.sdb.cz. Na pěkné chvíle v přírodě s vámi se těší 
sestra Eva a otec Pavel H.

 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 
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