OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 9.6. do 16.6.2019

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého, zítra je památka Panny Marie,
Matky církve, v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek je svátek Ježíše
Krista, nejvyššího a věčného kněze, příští neděli je slavnost Nejsvětější trojice.

Dnes je tradiční sbírka na Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Díky také
všem, kteří přispěli v postní almužně. Za naši farnost to byla částka 2 310 Kč.

Dnes odpoledne vás zveme na Akademii a festival kroužků Salesiánského
střediska mládeže. V amfiteátru se představí taneční, hudební a divadelní čísla a v
celém areálu budou připraveny výstavy, ukázky činnosti a workhopy. V rámci akademie
je příležitost setkat se s lektory a seznámit se s nabídkou kroužků na příští školní rok.
Akce začíná v 16 hodin.

Dnes (9.6.) v 19.00 se v našem kostele koná koncert sboru Cappella
Polyphonica Salesiana. Všechny srdečně zveme. Program koncertu je vyvěšen u
vstupu do kostela.

V sobotu 15. 6. se uskuteční výlet dětí na závěr školního roku na Velehrad a do
Archeoskanzenu a Živé vody v Modré. Ještě jsou volná místa, můžete přihlašovat děti
na našem webu. Těší se na vás O. Pavel Glogar a katechetky.

V pondělí 17.6. po večerní mši sv. v 19.00 zveme do našeho kostela na besedu
se sestrou FMA Jarkou Chorovskou o jejím misijním působením i současné situaci ve
Venezuele.

Od září příštího šk. roku otevřeme v naší farnosti přípravu na biřmování.
Přípravu pro mladé od 16 do 20 let povede ji o. Libor Všetula s týmem mladých a bude
vedena diskusně-zážitkovým způsobem. Příprava bude pravděpodobně probíhat každý
týden v neděli v podvečer. Počet míst je omezený a rychle se zaplňuje. Starší zájemci o
přípravu budou mít vlastní skupinu. Kdy bude probíhat příprava této skupiny, se
rozhodne až podle přihlášených. Přihlašujte se na emailu birmovani@brno.sdb.cz.

Vzadu na stole je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy,
připomínky, náměty, či prosby pro farní radu, která se poprvé v novém složení sejde
za 14 dní v neděli 23.6. Farní radě je také možno napsat na email uvedený v
kontaktech na webových stránkách: farnost@brno.sdb.cz

Salesiánské dílo v Brně-Žabovřeskách oslaví osmdesátku. Na jeho začátky
vzpomíná v novém čísle Salesiánského magazínu Luboš Krejčí. Časopis najdete
vzadu v kostele.

Festival Kefasfest se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v
Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Je to křesťanský festival pro mládež s
bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů.

