OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 1.9. do 8.9.2019

Dnes je 22. neděle v mezidobí, v úterý je památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve, příští neděle je 23. neděle v mezidobí.

Srdečně zveme do farní kavárny, která je otevřená každou neděli po ranní mši
sv. a v 10:30.

V úterý 3. září bude v salesiánském středisku i v našem kostele Den
otevřených dveří. Rodiče i děti mají možnost setkat se s vedoucími zájmových aktivit,
seznámit se s nabídkou kroužků, prohlédnout si prostory, kde aktivity probíhají a
vyzkoušet si různé činnosti. Ve středisku i v kostele je otevřeno od 13 do 18 hodin,
srdečně vás všechny zveme.

Příští neděli (8.9.) zveme na farní pouť na Vranov. Sraz poutníků je ve 14:00 na
začátku lesa za Útěchovem směr Vranov. Mše sv. na Vranově začíná v 15:00.
Vzadu na stole je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy,
připomínky, náměty, či prosby pro farní radu, která se sejde příští neděli (8.9.) Farní
radě je také možno napsat na email uvedený v kontaktech na webových stránkách:
farnost@brno.sdb.cz


Chodíš na 2. stupeň ZŠ nebo na střední či vysokou školu? Pak tě zveme do
Salsy, která je právě pro tebe. Budeme hudebně doprovázet nedělní mši sv. v 9:30.
Zkoušky začínají od 8.9. každou neděli v 8:30 ve farním sále. Těšíme se na tebe, Peťa
Juřenčáková a Ráďa Těšíková.


Přihlašování do kroužků, Klubu maminek i programů křesťanské výchovy
probíhá na webu brno.sdb.cz, Otevřený klub ORC zahajuje svou činnost 6. září a
pravidelné aktivity běží od 16. září.



Centrum naděje a pomoci (CENAP) pořádá Kurz směřující k pochopení základů
lidské plodnosti, jak správně vymezit plodné a neplodné dny, jak si nenechat ničit
zdraví či vztah ani antikoncepcí, ani umělým oplodněním. Kurz pomáhá nepodlehnout
tlaku reprodukčního a antikoncepčního průmyslu. Předávané informace jsou podloženy
roky výzkumů a praxe. Termíny jsou buď ve čtvrtky od 19.9 nebo v soboty od 14.9.

