OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 15.12. do 22.12.2019


Dnes je 3. neděle adventní. V týdnu nejsou žádné svátky, příští neděle je 4.
neděle adventní.



Děkujeme všem, kdo se podíleli na programu Dne díkůvzdání minulou neděli a
na triduu, které mu předcházelo.



Tuto neděli (15.12.) je po dopoledních bohoslužbách Misijní jarmark. Výtěžek
bude věnován na Papežská misijní díla.



Zveme především děti na roráty a následnou snídaní toto adventní úterý (17.12.)
v 6:30 a pak ještě v pondělí 23.12. v 7:00, kdy po snídani bude připravený program na
celé dopoledne. Na pondělní program je potřeba, aby se děti přihlásily přes naše
webové stránky.



Příležitost k předvánoční sv. smíření bude od čtvrtka 19.12. do pondělí 23.12.
každý den od 17:00.



Ve středu 18.12. bude v sále pod kostelem Hudební besídka salesiánského
střediska. Vystoupí děti z hudebních kroužků včetně kapely a lektorů! Představení má
název "Hvězda zářila" a začíná v 17:30 hod.



Po nedělní mši svaté a po rorátech, které jsou v úterý, zveme děti k panelu s
betlémskou krajinou pro papírovou figurku, kterou s rodiči 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.



Vzadu na stolku je nové číslo vánočního Žabokuku. Kromě zajímavých
rozhovorů a nových témat najdete na poslední straně jako tradičně básničku od Honzy
Šlachty. Tentokrát jak jinak vánočně laděnou. Před časem vydala Manželská setkání
Honzovi sbírku básní "Kapičky deště". Pokud byste chtěli udělat radost sobě nebo
někomu blízkému, můžete si knížečku zakoupit vzadu u knih.
K výročí 80 let posvěcení původní kaple a oratoře v Žabovřeskách jsme nechali
vyrobit unikátní litografie (kamenotisk) s naší Pannou Marii Pomocnicí a kostelem.
Budou se prodávat dnes v sále pod kostelem po ranní mši a mši v 9.30. Dále budou
dostupné ještě příští týden ve všední dny na recepci salesiánského domu. Cena je
500,- Kč.


