
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 21.7. do 28.7.2019

 Dnes je 16. neděle v mezidobí, v pondělí je svátek sv. Marie Magdalény, v 
úterý je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba,
apoštola, v pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a v sobotu je 
památka sv. Gorazda a druhů. Příští neděle je 17. neděle v mezidobí. 

 V sobotu 27.7. přijmou v našem kostele sv. manželství Petra Fráňová a Karel 
Kozel a Monika Jonášová a Stanislav Krček. 

 Ve středu 17.7. zemřel náš bývalý provinciál P. Jan Komárek. 

 V pondělí 15.7. jsme začali s plánovanou opravou anglických dvorků a 
chodníku u našeho kostela, protože se na některých místech chodník propadal a 
mohlo by dojít k úrazu. Stávající dlažba byla odstraněna a znovu ji použijeme. Celá 
betonová deska během let klesla a na jednom místě byla dokonce podemletá a 
prolomená. Už teď je jasné, že náklady na opravu budou vyšší, než se předpokládalo. 
Účelová sbírka bude v neděli 18.8. Hlavní vstup musí být zatím uzavřen, používejte, 
prosím, vchod z podloubí. Děkujeme předem za trpělivost. 

 Zájemci o přípravu na biřmování straší 20-ti let se mohou ještě přihlašovat na 
emailu birmovani@brno.sdb.cz  .   

 Během prázdnin je upravený pořad bohoslužeb. Platí od 1.7. do 31.8. včetně.

Neděle: Mše sv. v 7:30, 9:00 a 18:00 (10:30 je zrušena) Sv. smíření o nedělích bude ½ 
hod. přede mší sv. nebo na požádání a domluvě s knězem. 

Všední dny: Mše sv. pouze v 7:00 ráno (vyjma soboty, kdy bude bohoslužba i v 18:00 
s liturgií neděle)

Slavnosti a první pátky (5.7., 2.8. a 15.8.): Mše v 7:00 a 18:00 (Sv. smíření bude od 
17:00).

Službu konající kněz bude k zastižení na tel. čísle  739998466  (pomazání nemocných, 
pohřeb....). Vše bude viset na webových stránkách naší farnosti a v předsíni kostela.
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