OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 17.3. do 24.3.2019

Dnes 2. neděle postní. V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Příští neděle je 3. neděle postní.

V úterý 19.3. o slavnosti sv. Josefa nebude večerní mše sv. v kapličce sv.
Václava, ale zde v kostele Panny Marie Pomocnice.



Ve čtvrtek 21.3. ve 13.00 bude v našem kostele mše sv. a poslední rozloučení se
† Annou Buchtovou.



V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v
pátek a v neděli začínáme tuto modlitbu v 17.20. Prosíme ty, kdo by se chtěli zapojit, ať
se zapíší do rozpisu na stolku vzadu v kostele.



Na nástěnce vzadu v kostele najdete krátký životopis další osobnosti, která nás
bude provázet tímto postním týdnem. Je to Sean Devereux. Jeho život pro druhé může
být výzvou k aktivitě zaměřené na náš vztah k bližním.



Mše sv. spojená s udílením svátosti pomazání nemocných bude v našem
kostele v sobotu 30.3. v 15.00. Vy, kdo chcete přijmout tuto svátost, zapište se v
sákristii.



Salesiánské středisko zve rodiče s malými dětmi na tradiční Vítání jara ve čtvrtek
21. března. Čeká nás procházka kolem řeky Svratky s písničkami, úkoly pro děti a s
objevováním probouzející se přírody. Sraz je v 9:30 na dětském hřišti u pavilonu
Anthropos. Akce je zdarma a bez přihlašování pro všechny



V sobotu 30.3. zveme děti na jarní výlet na Kamenný vrch. Sraz je před recepcí
v 9.00 a návrat 15.00. Přihlašovat se můžete 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 regále s knihami je novinka Zdeňka Jančaříka Miláček Páně – jeho výklad
velikonočního evangelia sv. Jana a autorovy osobní meditace. Slavnostní uvedení
knihy v našem kostele bude při Žabovřeském rozmlouvání 10. dubna v 19.00. Autor
vám knihu rád podepíše.

