
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 26.5. do 2.6.2019
 

 Dnes je 6. neděle velikonoční, zítra je slavnost Výročí posvěcení našeho 
kostela, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, v pátek je svátek Navštívení 
Panny Marie, v sobotu je památka sv. Justina, mučedníka, příští neděle je 7. neděle 
velikonoční.  

 Velké poděkování patří všem, kdo připravovali Noc kostelů a Den farnosti. Ať 
vám to Pán hojně odmění. 

 Dnes je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Vše dárcům 
Pán Bůh zaplať. 

 Zveme vás k hlubší přípravě na slavnost Seslání Ducha svatého. Po devět 
večerů se budeme v našem kostele scházet po vzoru apoštolů a Panny Marie k 
společenství modlitby, svědectví i krátké adorace. Novena začíná v pátek 31.5. a končí 
v sobotu 8.6. v předvečer hodu Božího Svatodušního. Začátek je vždy ve 20 hod., 
ukončení ve 21 hod. 

 V úterý 28.5. v 19.00 zveme do našeho kostela na Jarní koncert sboru Jumanne.

 Ve středu 29.5. v 16.00 bude ve farním sále setkání seniorů. Srdečně zveme.

 Příští týden probíhá v Klubu maminek salesiánského střediska týden 
otevřených dveří, kdy si se svými dětmi (1-5 let) můžete vyzkoušet libovolné kroužky 
bez přihlašování a zdarma. Program kroužků najdete na webu brno.sdb.cz v sekci Klub 
maminek.

 Příští neděli (2. 6.) vypukne salesiánský Dětský den na téma Ten dělá to a ten 
zas tohle. Akce začíná ve 14.30 odpoledne, určitě si ji nenechte ujít!

 V sobotu 15. 6. se uskuteční výlet dětí na závěr školního roku na Velehrad a do 
Archeoskanzenu a Živé vody v Modré. Můžete přihlašovat děti na našem webu od 
pondělí 27.5. Těší se na vás O. Pavel Glogar a katechetky. 

 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.

http://brno.sdb.cz/

