
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 4.8. do 11.8.2019

 Dnes je 18. neděle v mezidobí, v úterý je svátek Proměnění Páně, ve čtvrtek je 
památka sv. Dominika, kněze, v pátek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
panny a mučednice, patronky Evropy a v sobotu je svátek sv. Vavřince, jáhna a 
mučedníka. Příští neděle je 19. neděle v mezidobí. 

 Dnes (4.8.) ve 14:30 v kostele sv. Anny v Hradci Králové složí Veronika 
Beránková své řeholní sliby v Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice. Provázejme ji 
svou modlitbou. 

 Pokračujeme s plánovanou opravou anglických dvorků a chodníku u našeho 
kostela. Sbírka na tento účel bude v neděli 18.8. Předem Pán Bůh zaplať. 

 Od neděle 1.9. dojde v našem kostele ke změně začátku nedělních bohoslužeb. 
Nově budou mše sv. v neděli takto: v 7:30, 9:30, 11:00 a 18:00. Důvody ke změně jsou
pastorační:   

1. Vytvořil se větší čas na farní kavárnu po ranní mši sv. a je tak možné se setkat nejen 
při bohoslužbě. Záleží na vás, jak toho využijete. 

2. Už v uplynulém roce jste mohli pocítit, že mše sv. v 9:00 byla vice zaměřena na 
rodiny, při této bohoslužbě měly větší prostor menší děti. Rádi bychom zapojili i starší 
děti, dospívající a dospělé a díky časovému posunu se vytvoří dostatečná doba na 
přípravu všech skupin k této mši sv.

3. I po takto posunuté mši sv. zbude ještě dostatek času pro farní kavárnu.
4. Se začátkem mše sv. v 11:00 i později jsou zkušenosti v jiných farnostech dobré a 
nemělo by to výrazně ovlivnit účast. Věříme, že se změna vžije a přinese očekávané 
ovoce.
 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.

 Prázdniny, čas dovolených, mohou být právě příležitostí, kdy si uvědomíme 
potřebnost se svými dětmi více hovořit o tak citlivém tématu, jako je lidská sexualita. V 
brněnském Centru naděje a pomoci se snažíme pomáhat rodičům, aby dokázali 
nalézat slova, jak mluvit s dětmi o dospívání a zdravé sexualitě. Pro rodiče menších 
dětí máme připravené setkání na téma „Jak mluvit s dětmi o sexu". Nejbližší termín je 
13.8., pro rodiče dospívajících je seminář 20.8. Přihlášky a bližší informace jsou na 
www.cenap.cz/pro-rodice-manzele.
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