
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 1.12. do 8.12.2019

 Dnes je 1. neděle adventní. V úterý je památka sv. Františka Xaverského, 
kněze, v pátek je památka sv. Mikuláše, biskupa a v sobotu je památka sv. Ambrože, 
biskupa a učitele církve. Příští neděle je 2. neděle adventní.

 Dnes (1.12.) je sbírka na církevní školy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 V rámci přípravy na den díkůvzdání příští neděli (8.12.) zveme ve středu 4.12. na
Žabovřeské rozmlouvání s Jeronýmem Klimešem, ve čtvrtek na modlitbu chval a v 
pátek na setkání pro manžele nazvané: "Láska a manželství, aneb máme se ještě 
rádi?", tohoto programu se ujali manželé Šlachtovi. Ti z vás, kdo se chcete účastnit 
pátečního programu prosím, aby se zapsali na stolku vzadu v kostele. 

 Příští neděle bude v naší farnosti dnem díkůvzdání. Mše sv. budou v obvyklých 
časech jako každou neděli a budou mít adventní ráz, pouze mše sv. v 9:30, kterou 
bude celebrovat otec biskup Karel Herbst, bude ze slavnosti Neposkvrněného početí 
Panny Marie. Po této mši sv. bude program pokračovat v sále pod kostelem takto:

11:00 představení litografie „Nohama v Brně, srdcem v nebi“

11:30 oběd; ten si představujeme tak, že každý, kdo může, přinese něco na společný 
stůl. Někdo nasmaží řízky a udělá bramborový salát, jiný připraví k obědu něco 
jiného, ale je třeba počítat s tím, že to nebudeme mít možnost ohřát. Další zas 
přinese třeba něco ke kávě. To, co přineseme, dáme na společný stůl a budeme 
se tak moci vzájemně pohostit. Nápoje zajistíme my, salesiáni.

13:00 Pantomima ze života Dona Boska
Vzpomínky na první oratoř

14:30 Vystoupení žongléra
Svátostné požehnání a slůvko

 Na stolku vzadu v kostele je sešitek Průvodce adventem. Aplikaci „Průvodce 
adventem 2019“ je možné si rovněž zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

 Roráty s dětmi a následnou snídaní budou podobně jako v loňském roce každé 
adventní úterý v 6:30. srdečně zveme.

 Pro ty nejmenší je na advent připravený tento úkol: po celý advent plnit 
betlémskou krajinu životem - jednou to budou ovečky, jednou pastýři nebo palmy. To 
prakticky znamená, že po nedělní mši svaté a po rorátech, které budou v úterý, si děti 
přijdou k panelu s betlémskou krajinou pro papírovou figurku a s rodiči ji přišpendlí 
někam do krajiny. Tak pokaždé, když přijdou děti za Ježíšem do kostela, přibudou v 
krajině postavičky, aby - až se Ježíšek narodí - byla plná těch, kdo ho očekávají.

 Rádi bychom pozvali 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 jsou každé pondělí od 19:00 ve farním sále až do Vánoc.

 Salesiánské středisko zve rodiny s předškolními dětmi na setkání se svatým 
Mikulášem ve čtvrtek 5.12. v dopoledních hodinách. Na akci je potřeba se předem 
přihlásit na webu brno.sdb.cz.

 Ve čtvrtek 5. prosince přijde Mikuláš i do Otevřeného klubu ORC. Program pro 
starší děti probíhá odpoledne od 14 do 17.45 hodin. Přihlašování není nutné, stačí přijít.

http://brno.sdb.cz/

