
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 28.4. do 5.5.2019
 

 Dnes neděle Božího milosrdenství, v pondělí je svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, patronky Evropy. Ve čtvrtek je památka sv. Atanáše, biskupa a
učitele církve a v pátek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Příští neděle je 
3.neděle velikonoční.  

 Dnes (28.4.) v 19.00 bude setkání staré i nové pastorační rady. Setkáme se v 
učebně.

 Ve středu 1. května bude první májová pobožnost. Májové budou začínat vždy 
v 17.30, úterní pobožnosti budou v kapličce sv. Václava.  Kdo byste se chtěli ujmout 
jejich vedení, zapisujte se, prosím do rozpisu na stolku vzadu v kostele. Manuál 
májových pobožností je přiložen. 

 Měsíc květen bude bohatý na různé události. 12.5. bude slavnost prvního sv. 
přijímání. Modleme se za děti, které se prožívají poslední část přípravy.

 Srdečně zveme na pouť na Křemešník v sobotu 18.května s aktivitami pro děti a
impulsy pro dospělé na téma naděje. Listina pro přihlášení k přepravě je připravena 
vzadu na stolečku a další informace najdete na plakátku.

 25.5. se uskuteční Den farnosti. Začneme jej slavit už v předvečer 24.5., kdy je 
slavnost patronky P. Marie Pomocnice křesťanů a současně je to tzv. Noc kostelů. O 
samotném programu Farního dne a možnosti zapojení budeme informovat první 
květnovou neděli.

 Zveme děti na májový výlet v sobotu 11. května na Bobovku Brno a Líšeňský vrt
v Mariánském údolí. Sraz je v 9:00 před recepcí a návrat ve 13:40. S sebou 60 Kč a 
průkazku na MHD nebo dvě jízdenky na 60 minut. Déšť nevadí. Těší se na vás s. Eva a
o. Pavel H. 

 Upozorňujeme na nové číslo Salesiánského magazínu. Mimo jiné v něm 
Zdeněk Jančařík vede rozhovor s hlavním představeným SDB Donem Angelem 
Artimem o radosti být salesiánem. 

 Prosíme lektory, aby se nahlásili na další období u manželů Vejlupkových. 


