
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 8.9. do 15.9.2019

 Dnes je 23. neděle v mezidobí, v pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve, v sobotu je svátek Povýšení svatého kříže, příští neděle je 
24. neděle v mezidobí. 

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

 Dnes (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. 

 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 zahájil svou činnost 6. září a 
pravidelné aktivity běží od 16. září.

 Zveme holky do křesťanského spolča (věk 6-11 a 12 – 15 let) ve čtvrtky od 
14:30 mladší a od 16:00 starší. Setkání budou probíhat v učebně náboženství. V 
programu jsou zařazeny hry, tvoření, různé duchovní impulzy i služba propojená s 
aktivitami farnosti. Přihlašování probíhá na webu. Těší se sestra Eva.

 Salesiánské středisko mládeže shání šicí stroje pro nově otevřený kroužek Šití. 
Pokud máte doma funkční šicí stroj, který jste ochotni nám zapůjčit nebo darovat, dejte 
nám vědět na e-mail stredisko@brno.sdb.cz nebo zanechte svůj kontakt na recepci. 
Děkujeme! 

 V sobotu 14.9. zveme do Denisových sadů na benefiční Koncert pro Bulharsko.
Program, který začíná v 16:00 hod., je uveden na plakátku.

 Na stolku vzadu v kostele najdete nové číslo Salesiánského magazínu a také 
nové tituly knih.

 Zveme všechny maminky fyzické i duchovní, aby se k nám připojily ke společné 
modlitbě za naše rodiny a také kněze. Jsme otevřené společenství, modlíme se z 
brožury Modliteb matek a scházíme se každý pátek po mši sv. v místnosti pod kůrem. 
Bližší informace Marcela Kobylková (tč. 732773665)
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