
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 8.12. do 15.12.2019

 Dnes je 2. neděle adventní. V pondělí je slavnost Panny Marie, počaté bez 
poskvrny prvotního hříchu, v pátek je památka sv. Lucie, panny a mučednice a v 
sobotu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je 3. neděle 
adventní.

 Neděle (8.12.) je 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

 Sbírka na církevní školy minulou neděli činila 27.795,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh
zaplať. 

 Příští neděli bude v naší farnosti salesiánský novokněz Jan Fojtů udílet mezi 
dopoledními bohoslužbami novokněžské požehnání. 

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

 Po nedělní mši svaté a po rorátech, které jsou v úterý, zveme děti k panelu s 
betlémskou krajinou pro papírovou figurku, kterou s rodiči ji přišpendlí někam do 
krajiny. Tak přibudou v krajině postavičky, aby - až se Ježíšek narodí - byla plná těch, 
kdo ho očekávají.

 Vyhlašujeme velký předvánoční úklid na sobotu 21.12. ráno v cca 7:30. 
Úklidové prostředky na okna prosím sebou, možná i nějaký kbelíček, bude nás asi více 
než jest zásoba v úklidové místnosti. Všem obětavcům předem děkujeme.

 Příští neděli (15.12.) bude po dopoledních hodinách Misijní jarmark. Výtěžek 
bude věnován na Papežská misijní díla. 


