
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 22.12. do 29.12.2019

 Dnes je 4. neděle adventní. Ve středu je slavnost Narození Páně. Ve čtvrtek je 
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka a v pátek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
V sobotu bude svátek betlémských dětí, mučedníků a příští neděli je svátek Svaté 
rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

 V pondělí 23.12. bude v 7:00 poslední rorátní mše sv. pro děti. Po ní jsou děti 
zvány na snídani a pokud se přihlásily i na dopolední program. 

 Příležitost k předvánoční sv. smíření bude ještě dnes a v pondělí od 17:00.

 Na Štědrý den (24.12.) budeme zpívat koledy při vánoční bohoslužbě v Domově
pro seniory na Vychodilové ulici. Srdečně zveme školní děti, aby se také zapojily. Sraz 
je v 9:15 před Salesiánským střediskem nebo v 9:45 přímo před domovem pro seniory. 
Těší se na vás o. Jenda Stuchlík a setry salesiánky. 

 Vánoční mše sv. pro děti bude v úterý (24.12.) v 15.00. Půlnoční bohoslužba 
ze slavnosti Narození Páně bude ve 22.00, na Boží hod vánoční budou mše sv. jako v 
neděli.

 O svátku sv. Štěpána (26.12.) bude mše sv. v 7:30, 9:30 a 18:00. 

 Zveme vás všechny na tradiční Živý Betlém, který se uskuteční ve venkovním 
amfiteátru vedle kostela ve čtvrtek 26.12. ve 14:30. Letos v rámci naší farní charity 
chceme udělat praktický skutek lásky formou sbírky trvanlivých potravin (konzervy, 
těstoviny či vakuované výrobky) pro lidi bez domova. Sbírku předáme komunitě Sant' 
Egidio v Brně. Připojíme se tak ke třem králům, kteří také Kristu přinesli dary. Předem 
vám děkujeme za vaši pomoc a vánoční štědrost.

 Ve dnech 25. a 26.12. chceme umožnit lidem, aby mohli navštívit náš kostel 
mimo bohoslužby a zastavit se u Betléma. Kostel bude takto otevřený od 14.00 do 
18.00. Kdo byste se chtěli zapojit do služby u Betléma, zapiště se, prosím, na rozpis na 
stolku vzadu v kostele. Děkujeme.

 V neděli 5. ledna se uskuteční v našem kostele Vánoční koncert smíšeného 
sboru při našem salesiánském středisku Cappella Polyphonica Salesiana. Program 
koncertu, který začíná v 19:00, najdete na plakátku. Srdečně zveme.

 V sobotu 11.1. bude další výlet pro děti. Tentokrát to do Třeště na výstavu 
betlémů. Bližší informace najdete na plakátku. Přihlašování přes web bude možné od 6.
do 10. ledna. Těší se na vás o. Pavel a sestry Eva a Dari.

 Děkujeme všem, kdo minulou neděli podpořili Misijní jarmark. Na Papežská 
misijní díla bylo zasláno 9.000,- Kč.

 Děkujeme všem, kdo se podíleli včera na předvánočním úklidu.  

 Zveme děti k panelu s betlémskou krajinou pro papírovou figurku, aby se 
krajina do slavnosti narození malého Ježíše zaplnila těmi, kdo ho očekávají.

 Prosíme lektory, aby se po mši sv. nahlásili u manželů Vejlupkových. Děkujeme.

 V neděli 29.12. nebude nedělní farní kavárna. 

 Betlémské světlo si bude v našem kostele k dispozici od pondělí 23.12.


