OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 27.10. do 3.11.2019


Dnes je 30. neděle v mezidobí. V pondělí je svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů, v úterý je památka bl. Michala Ruy, kněze a bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice. V pátek je slavnost Všech svatých a v sobotu Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé. Příští neděle je 31. neděle v mezidobí.



Sbírka na Papežská misijní díla minulou neděli činila 43.837,- Kč a na Misijním
koláči se vybralo 20.745,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.



Ve středu 30.10. v 16:00 hod. bude ve farním sále setkání seniorů. Srdečně
zveme.



Vzadu v kostele je nové číslo Žabokuku. Díky všem, kdo ho připravili, přejeme
pěkné počtení.



Vzadu v kostele je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy,
připomínky, náměty, či prosby pro pastorační radu, která se sejde příští neděli (3.11.)
Svůj příspěvek můžete také poslat na email uvedený v kontaktech na webových
stránkách: farnost@brno.sdb.cz



1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno získat při návštěvě
kostela plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv.
smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při
návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné podobně
prospět duším v očistci, pokud navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam za zemřelé.



6. listopadu v 19:00 bude Žabovřeské rozmlouvání. Původně plánované
Vzpomínání na Žabiny s Jiřím Kratochvílem se neuskuteční, protože se omluvil.
Hostem bude literární kritik Jiří Peňás.



Příprava na 1. svaté přijímání začíná v pátek 8. 11. v 17:00 ve farním sále. První
sekání se týká pouze rodičů.



V sobotu 16.11. zveme na výlet pro děti k Helenčině studánce v Brně. Bližší
informace najdete na plakátku. Přihlašování je přes farní webovou stránku do čtvrtka
14. listopadu.



V neděli 17.11. se uskuteční tradiční hudební odpoledne "Cecilka". Prosíme
všechny hudebníky, aby přispěli ke společnému programu. Informace najdete na
plakátku.

