
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 19.5. do 26.5.2019
 

 Dnes je 5. neděle velikonoční, v pondělí je památka sv. Klementa Marie 
Hofbauera, kněze, v úterý je svátek Výročí posvěcení katedrály, v pátek je slavnost 
Panny Marie Pomocnice křesťanů. Příští neděle je 6. neděle velikonoční.  

 25. května se uskuteční Den farnosti. Začneme jej slavit už v předvečer 24.5., je
to tzv. Noc kostelů. Program brněnské Noci kostelů je volně k rozebrání vzadu v 
kostele.

Vlastní den farnosti začneme díkůvzdáním při mši sv. v 10.30, po ní jste zváni na 
oběd. 

Odpoledne bude následovat hudební program na pódiu, jeho součástí bude i rozhovor
s o. Pavlem Hertlem, který bude od září působit v Teplicích. V druhé části odpoledne 
požehnáme nově vybudované šatny a pozveme vás 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 na stolku vzadu v kostele zapsaly 
předem na pátek odpoledne na přípravu zeleniny a na sobotu na výdej jídla. 

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. Zapisujte se, prosím, do připraveného seznamu technických brigádníků.

 Na první červnovou neděli (2.6.) připravuje Salesiánské středisko mládeže 
Dětský den, letos na téma Ten dělá to a ten zas tohle. Pro děti jsou přichystány 
desítky zábavných aktivit a disciplín, při kterých si vyzkouší různá řemesla a povolání. 
Akce začíná ve 14.30 odpoledne, všechny rodiny z farnosti jsou srdečně zvány.

 Hledáme nejméně 2 dobrovolni(ce)-ky na  sobotní úklid kostela po raní mši v 
cca 7:30hod. Úklid zabere max. 1hod  1x za měsíc. Kontakt nechejte, prosím, v 
sakristii. Děkujeme za tuto službu, je to určitá oběť, ale 1x za měsíc se to dá vydržet.


