
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 7.4. do 14.4.2019
 

 Dnes 5. neděle postní. Příští neděle je Květná neděle.

 Tuto neděli (7.4.) proběhnou v naší farnosti volby do Pastorační rady farnosti. 
Kandidátka a volební řád je vyvěšen v předsíni kostela. Voleb se může zúčastnit každý,
kdo je starší 15 let a hlásí se do naší farnosti. Volit je možné jen jednou, i když se 
někdo zúčastní více bohoslužeb. Po mši sv. vám ministranti rozdají hlasovací lístky a 
na nich označte své kandidáty natržením okraje lístku. Můžete tak volit max. 4 
kandidáty. Označené volební lístky vložte při odchodu z kostela do připravené krabice.

 V úterý 9. dubna probíhá v salesiánském středisku Velikonoční tvoření. Budou 
se plést pomlázky, zdobit vajíčka, ale také třeba péct hostie a kromě výtvarných dílen 
jsou připraveny i jiné zábavné aktivity pro mladší i starší děti. Akce začíná ve 14 hodin. 

 Ve středu 10.4. zveme na Žabovřeské rozmlouvání se Zdeňkem Jančaříkem 
především nad jeho novou knihou Miláček Páně. Začátek v 19.00.

 Od středy 10. do 17.4. bude každý den příležitost k  předvelikonoční sv. smíření 
už od 17.00. 

 Otec biskup zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v 
sobotu 13.4. Začíná v 9.00 v katedrále, ale je možné se zúčastnit i předprogramu, který 
začíná v pátek od 17.30. Na co se můžete těšit a další podrobnosti jsou na webu DCM.

  V sobotu 13.4. po ranní mši sv. v cca 7:30, bychom chtěli udělat větší úklid 
kostela před Velikonocemi. Prosíme tedy obětavé ženy i muže o pomoc. Pro takový 
úklid nemáme dost kbelíků, proto si je, prosím, přineste s sebou. Ostatní potřebné 
prostředky zajistíme. Děkujeme. Zároveň hledáme alespoň jednoho dobrovolníka nebo 
dobrovolnici na doplnění skupinky na úklid kostela. Jde o službu 1x za měsíc po 
sobotní ranní mši a časově to zabere asi 3/4 hodiny času. Kontakt ponechte prosím v 
sakristii.

 Na Květnou neděli 14.4. zveme na tradiční výjezdní křížovou cestu rodin. 
Tentokrát do Rosic u Brna. Sraz je v Rosicích v 15:30 u křížku na křižovatce ulic 
Zbýšovská a Pod Trojicí. Do Rosic se lze dostat vlakem (zastávka je blízko křížové 
cesty) či autem. Parkovat můžete v okolních ulicích. Délka křížové cesty je přibližně půl 
kilometru a je sjízdná i pro kočárky. 

 Na nástěnce vzadu v kostele najdete krátký životopis další osobnosti, která nás 
bude provázet tímto postním týdnem. Je jím Dominik Savio.

 Příští neděli (14.4) proběhne po dopoledních bohuslužbách v naší farnosti 
tradiční Velikonoční misijní jarmark. Výtěžek bude rozdělen mezi pomoc povodněmi 
postiženému Malawi a na podporu Salesiánských misií v Bulharsku. Pečete rádi? 
Tvoříte rádi? Chcete udělat někomu radost a zároveň pomoci dobré věci? Přineste v 
neděli ráno vaše výtvory na předem připravené stoly. 

 Salesiánští spolupracovníci připravují pro farnost, středisko i další zájemce všech
věkových kategorií již tradiční pouť na Křemešník, která se bude konat v sobotu 18. 
května. Doprava bude zajištěna autobusem, podrobnější informace budou zveřejněny 
obvyklým způsobem po Velikonocích. 

 Především seniory zveme na přednášku Mobilní s mobilem. Uskuteční se v 
sobotu 13.4. v 9.00 ve Farním sále. Více informací najdete na plakátku.


