
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 24.11. do 1.12.2019

 Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. V sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Příští neděle je 1. neděle adventní.

 Poslední setkání seniorů v roce 2019 bude ve středu 27.listopadu v 16:00 ve
farním sále. 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, 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?", tohoto programu se ujali manželé Šlachtovi. Ti 
z vás, kdo se budete chtít účastnit pátečního programu, zapište se, prosím, na stolku 
vzadu v kostele, abychom věděli jaký prostor máme pro tento večer zajistit.. 

 V sobotu 30. listopadu vás zveme na tradiční Tvoření adventních věnců. Od 14 
do 18 hodin bude pro vás v sále pod kostelem připraven veškerý materiál i lidé, kteří 
vám s tvorbou věnce poradí. Svůj adventní věnec si pak můžete nechat požehnat při 
mši svaté v 18 hodin v kostele. 

 Vzadu v kostele najdete celou řadu zajímavých knih a vedle nich i velkou nabídku
adventních a vánočních svíček.

 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.

 Příští neděle je už adventní a to znamená, že děti na začátku mše sv. v 9:30 
ponesou v průvodu lucerničky. Pokud máte doma svou lucernu, můžete si ji příští 
neděli přinést.

 Roráty s dětmi a následnou snídaní budou podobně jako v loňském roce každé 
adventní úterý v 6:30 a v pondělí 23.12. v 7:00, kdy po snídani bude ještě celé 
dopoledne program pro děti.

 Máme už různá hudební seskupení od těch nejmenších a rádi bychom pozvali i 
starší zpěváky, kteří by si rádi zazpívali čtyřhlasně, do sboru pod vedením Tomáše 
Přikryla. Bude se cvičit na naši půlnoční mši svatou ve 22 hod o Štědrém dnu a 
zkoušky začnou již zítra, 25.11. a budou pak každé pondělí od 19 hod. ve farním 
sále až do Vánoc.

 Milí přátelé, vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém 
kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v 
brněnské  diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. 
Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich 
prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena bezpečnost 
žáků. 



Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to
důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a
bez kořenů nelze přinášet  ovoce.  Církevní  školy jsou navíc prostředím, kde se děti
nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti.
Chci vám poděkovat za vaše štědré dary.

S přáním požehnané doby adventní Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský


