
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 17.11. do 24.11.2019

 Dnes je 33. neděle v mezidobí. Ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě, v pátek památka sv. Cecílie, panny a mučednice. Příští neděli je 
slavnost Ježíše Krista Krále.

 Dnes (17.11.) odpoledne v 15:00 se uskuteční v sále pod kostelem tradiční 
hudební odpoledne "Cecilka". Srdečně všechny zveme.

 Sestry salesiánky navštívila v tyto dny vizitátorka Česko-litevské provincie FMA 
Inoue Sumiko Maria Assunta. Zveme všechny na besedu s touto japonskou sestrou v
pondělí 18.11. v 18:45 (po večerní mši sv.).  

 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.

 V týdnu před 8. prosincem bude po tři večery vždy od 19:00 program. Ve středu 
4.12. bude Žabovřeské rozmlouvání s Jeronýmem Klimešem především o hvězdách, 
5.12. bude mít večer podobu modlitby chval a páteční večer (6.12.) bude pro 
manžele povídání "Láska a manželství, aneb máme se ještě rádi?" Ti z vás, kdo se 
budete chtít účastnit pátečního programu, přihlaste se, prosím v sakristii. 

 Vedoucí ORCu připravili zajímavou aktivitu na advent a zapojit se do ní mohou 
všichni, kdo už oslavili 60 let. Vyplňte nám prosím kartičku o sobě a vhoďte ji do 
krabičky, která je na stolku s knihami. O čem můžete psát, najdete na krabičce, pak se 
už můžete těšit na prosincové překvapení.

 Ve středu 20.11. pokračuje v ORCu turnaj deskových her. Přijďte všichni, kdo 
máte rádi nebo se chcete naučit hru Fazole.

 Několik slov k parkování u našeho domu. Je tam vyznačeno 8 míst, ale jen 
místa 1-4 jsou k dispozici návštěvníkům bohoslužeb (parkovací karta na vrátnici), místa
5 až 8 jsou dlouhodobě pronajaty a vyhrazeny pro konkrétní vozidla. 

 V sobotu 30.11. bude v sále pod kostelem již tradiční tvoření adventních věnců.
V době od 14 do 18 hod. můžete přijít vyrobit si vlastní adventní věnec z nabízených 
materiálů a případně ho nechat požehnat při mši svaté v 18. hod. Bližší informace jsou 
na plakátku. 


