OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 3.11. do 10.11.2019


Dnes je 31. neděle v mezidobí. V pondělí je památka sv. Karla Boromejského,
biskupa, v sobotu svátek Posvěcení lateránské basiliky. Příští neděle je 32. neděle v
mezidobí.



Vzadu v kostele je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy,
připomínky, náměty, či prosby pro pastorační radu, která se sejde dnes (3.11.)



V úterý 5.11. ve 13:00 bude v našem kostele mše sv. a poslední rozloučení se †
Marií Možnou.



Ve středu 6. listopadu v 19:00 bude Žabovřeské rozmlouvání. Hostem Zdeňka
Jančaříka bude literární kritik Jiří Peňás. Srdečně zveme.



Ve středu 6.11. od 15:00 zveme do volného klubu střediska mládeže kluky a
holky na další herní odpoledne turnaje Gembler. Tentokrát se budou hrát Osadníci z
Katanu.



Ve čtvrtek 7.11. v 18:45 pokračuje ve farním sále vzdělávání dospělých.
Srdečně zveme.



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



V úterý 12. listopadu oslavíme v salesiánském středisku svátek sv. Martina.
Zveme vás na akci pro děti i dospělé s hudbou a divadlem, lampiónovým průvodem a
středověkou družinou v čele se svatým Martinem na živém koni.



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.




Prosíme lektory, aby se po mši sv. nahlásili u manželů Vejlupkových. Děkujeme.

Děkujeme všem, kdo se projevili svou solidaritu s potřebnými a zapojili se do
sbírky brýlí a poštovních známek.

V tyto dny až do 8. listopadu je možno získat při návštěvě hřbitova 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 hřbitova za
zemřelé.

