OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 12.5. do 19.5.2019

Dnes je 4. neděle velikonoční, v pondělí je svátek sv. Marie Dominiky
Mazzarellové, panny a spoluzakladatelky institutu FMA, v úterý je svátek sv. Matěje,
apoštola, ve čtvrtek svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Příští neděle
je 5. neděle velikonoční.

Příští týden v sobotu 18.května se bude konat pouť farnosti na Křemešník
s interaktivním programem pro malé i velké na téma NADĚJE. I tentokrát pojedeme
autobusem a jelikož jsou ještě volná místa, je možné se stále přihlásit a zapsat vzadu
na stolku. Další informace najdete na vyvěšených plakátcích.

25. května 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. Mši sv. v 18:00 budou sloužit naši misionáři z Bulharska a po ní bude
následovat beseda s nimi. Ve 20.30 se můžeme těšit na koncert Brno Gospel Choir.
Vlastní den farnosti začneme díkůvzdáním při mši sv. v 10.30, pak si vyprosíme Boží
požehnání pro naše setkání a usedneme k obědu.
Odpoledne bude následovat program na pódiu, jeho součástí bude i rozhovor s o.
Pavlem Hertlem, který bude od září působit v Teplicích.
Druhou část odpoledne začneme požehnáním nově vybudovaných šaten. Potom vás
pozveme na lehce sportovní aktivity pro mladé i starší, rodiny a děti.
Na závěr přijmeme požehnání na přímluvu Panny Marie Pomocnice. Srdečně zveme na
toto setkání farnosti.


V této souvislosti prosíme:

Ženy o napečení koláčů či dalších sladkých dobrot, přinést je to možné na recepci
v pátek 24. května od 17:00 do 20:00 a v sobotu 25.5. ráno od 8:00.
Několik ochotných žen a dívek prosíme, aby se zapsaly předem na pátek odpoledne na
přípravu zeleniny a na sobotu na výdej jídla. Zapisujte se, prosím, na rozpisu na stolku
vzadu v kostele.
Chlapy prosíme o výpomoc při stavění stanů, nošení stolů a dalších věcí, a to v úterý
21. 5. od 18:00, sraz ve středisku mládeže a dále v pátek 24.5. v 17:00 a v sobotu ráno
od 8:00. Brigádníky chlapy prosíme, aby se co nejdříve zapsali do připraveného
seznamu technických brigádníků, který nejdete rovněž na stolku vzadu v kostele.

Dnes je svátek matek. Děkujeme všem našim maminkám dar života a za všecky
oběti spojené s výchovou.

