
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 16.6. do 23.6.2019
 

 Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice, ve středu je památka sv. Jana 
Nepomuckého Neumanna, biskupa, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v pátek 
je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. příští neděle je 12. neděle v mezidobí.  

 Sbírka na Charitu minulou neděli činila 22.270,- Kč. Příští neděli bude sbírka na 
bohoslovce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 V pondělí (17.6.) v 10.00 bude mše sv. a poslední rozloučení se † Ludmilou 
Hoblovou. 

 V pondělí 17.6. po večerní mši sv. v 18.30 zveme do našeho kostela na besedu 
se sestrou FMA Jarkou Chorovskou o jejím misijním působením i současné situaci ve 
Venezuele.

 V sobotu 22.6. přijmou v našem kostele svátost manželství Veronika Šímová a 
Ondřej Bartošek.

 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. Bude 
pravděpodobně probíhat každý týden v neděli v podvečer. Kapacita je už téměř 
naplněná. 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 týden v neděli 23.6. Farní radě je také možno napsat na email uvedený v kontaktech
na webových stránkách: farnost@brno.sdb.cz

 O víkendu 21. – 23. 6.  se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v 
Dolních Kounicích křesťanský festival Festival Kefasfest. 

 V neděli 23.6. po mši na deváté zveme členy bývalého chrámového sboru 
pana Fronce na společné setkání a popovídání na farní kavárně. Pokud můžete, 
kontaktujte ostatní členy sboru.

 Od pondělí 17. června bude minimálně do konce srpna z technických důvodů 
uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice).   
V tomto období zde budou zrušeny obvyklé bohoslužby a některé budou přesunuty do 
kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí), a to takto: 
ve všední dny v 8.30 hodin, v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin.           
Všechny večerní bohoslužby v 18.00 hodin jsou zrušeny. Od pondělí do soboty je 
možné se zúčastnit mše svaté v 7.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně (Moravské 
náměstí).               
Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější svátosti se budou do konce srpna
konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin také mimořádně v kostele Nalezení 
Svatého kříže v Brně (u kapucínů).
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