OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 10.11. do 17.11.2019


Dnes je 32. neděle v mezidobí. V pondělí je památka sv. Martina, biskupa, v
úterý památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, ve středu je památka sv. Anežky
České, panny a bl. Artemide Zattiho, koadjutora a v pátek je památka bl. Magdalény
Morano, panny. Příští neděle je 33. neděle v mezidobí.



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. Začátek je v 16:30.



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. Těší se na vás sestra Eva, Dari a otec Pavel.



Příští neděli (17.11.) v 15:00 se uskuteční tradiční hudební odpoledne "Cecilka".
Prosíme všechny hudebníky, aby přispěli ke společnému programu. Informace najdete
na plakátku.



Srdečně vás zveme na besedu s japonskou sestrou salesiánkou Inoue Sumiko
Maria Assunta, vizitátorkou Česko-litevské provincie FMA v pondělí 18.11. v 18:45.



Pozvání otce biskupa Pavla Konzbula: Vážení studenti a absolventi
Masarykovy univerzity, dovoluji si Vás srdečně pozvat na děkovnou mši svatou u
příležitosti výročí 100 let od zahájení výuky na Masarykově univerzitě, která bude
sloužena v brněnské katedrále v úterý 12. 11. v 19.00. Při bohoslužbě uctíme také
památku obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy
univerzity.



Ve středu 20. listopadu v 19:00 bude Žabovřeské rozmlouvání. Hostem Zdeňka
Jančaříka bude Josef Prokeš. Srdečně zveme.



Blíží se 80. výročí posvěcení kaple Panny Marie Pomocnice v Žabovřeskách,
což byl začátek působení salesiánů na tomto místě. Za Boží požehnání a ochranu
Panny Marie Pomocnice, kterou provázela toto dílo, chceme poděkovat především v
neděli 8. prosince při mši sv. v 9:30, kterou bude celebrovat salesián biskup Karel
Herbst. Po mši sv. bude ještě bohatý program, o něm vás budeme informovat
následující neděle.

