OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 14.4. do 21.4.2019

Dnes Květná neděle, začínáme Svatý týden. Pořad bohoslužeb včetně sv.
smíření ve vývěsce a na našem webu.

Příležitost k předvelikonoční sv. smíření je každý den až do středy (17.4.)
včetně už od 17.00. Dnes (14.4.) se bude zpovídat už od 16.00.

Na Zelený čtvrtek začíná mše sv. na Památku poslední večeře Páně v 18.00
hodin. Po skončení obřadů bude adorace v Getsemanské zahradě až do 22 hod.

Velký pátek je dnem přísného postu. Především mladé lidi zveme na tradiční
Křížovou cesta mladých. Sraz je v 9.00 před salesiánským domem, odkud se
pokračuje pěšky do Chudčic. Ty, kdo chtějí prožít tento den doma, zveme v 8 hod. do
našeho kostela ke společné modlitbě ranních chval s modlitbou se čtením.
Velkopáteční obřady začínají v 15.00. Po jejich skončení bude příležitost setrvat u
Božího hrobu, ten bude otevřen po celou noc až do 17.30. Prosíme, abyste se na
stolku, který je vzadu v kostele, zapisovali na adoraci u Božího hrobu.

Na Bílou sobotu není žádná bohoslužba, zveme jen ke společné modlitbě
breviáře v 8.00.

Vigilii Zmrtvýchvstání začínáme v našem amfiteátru u kostela v sobotu ve
20:30 slavností světla. Po velikonoční vigilii jsme všichni zváni na agapé, abychom
spolu oslavili největší křesťanské svátky i křest Terky Hajasové. Prosíme, abyste
přinesli do farní kuchyně slané a sladké pokrmy (nejdříve však od 19 hod.). Něco na pití
zajistíme.



Příští neděli je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Při mši sv. obnovíme své křestní
závazky a žehnáme pokrmy, které si přinesete.



Dnes (14.4.) v kostele nebude křížová cesta, 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. Délka křížové cesty je přibližně půl kilometru
a je sjízdná i pro kočárky.

Dnes (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.



Při volbách do Pastorační rady farnosti minulou neděli jste zvolili tyto
kandidáty: Radima Bínu, Moniku Bínovou, Evu Kyjovskou a Marii Ryšavou. Vámi
zvolení zástupci budou doplněni jmenovanými členy, všichni členové nové Pastorační
rady obdrží jmenovací dekret v neděli 28.4.



Postní pokladničky můžete dnes nebo během týdne odevzdat v sákristii. Za
postní almužnu velké díky.



Ministranty zveme ke společnému nacvičení obřadů Velikonočního třídenní.
Účast na nácviku je nezbytná k tomu, abychom svátky v naší farnosti prožili radostně a
důstojně. Na Zelený čtvrtek se sejdeme v 15.00; na Velký pátek už v 10:00 a v sobotu
před Vigilií Zmrtvýchvstání v 16.00.


Příští neděli nebude setkání Dětí víry.

