
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 5.1. do 12.1.2020

 Dnes je 2. neděle po Narození Páně. V pondělí je slavnost Zjevení Páně, příští 
neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba. 

 Dnes (5.1.) 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 těchto dnech probíhá u nás Tříkrálová sbírka. Ten, kdo by chtěl na tuto sbírku
přispět v našem kostele, může tak učinit tuto neděli (5.1.) po všech dopoledních 
bohoslužbách ve farní kanceláři, nebo můžete přispět Tříkrálovým koledníkům před 
kostelem.  

 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 do 
10. ledna. Těší se na vás o. Pavel a sestry Eva a Dari.

 První setkání Salzáčku v novém roce bude příští neděli 12.1. v 9:00. Srdečně 
zveme všechny děti.

 Vzadu na stole je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy, 
připomínky, náměty, či prosby pro pastorační radu farnosti, která se sejde za dva 
týdny v neděli (19.1.) Je možné využít i e-mail uvedený v kontaktech na webových 
stránkách: farnost@brno.sdb.cz

 Zveme děti s jejich rodiči na Dětský maškarní bál s Káťou a Škubánkem v 
neděli 19.1. od 14:30 v sále pod kostelem. Pro děti starší 1 roku je vstupné 60,-, lístky 
se budou prodávat od příštího týdne na recepci. Současně hledáme pomocníky při 
chystání před maškarákem v sobotu 18.1. od 17:00 a pak úklid v neděli od 18:00. Kdo 
by se chtěl zapojit, přihlaste se přes e-mail: mirka.rysava@seznam.cz  nebo tel.: 
704480581.

 Po sváteční pauze upozorňujeme, že můžete vždy po „ranní a půldesáté“ mši sv. 
navštívit naši farní kavárnu. Srdečně zveme. 

 Nechceme dělat tajnosti,
ale pětadvacátý ples farnosti
proběhne pod krycím názvem " Společenský večer"
Akce je to ale jedna a uskuteční se pětadvacátého ledna.
Zveme i všechny nesmělé.
Lístky budou prodávány od příští neděle.
Pokud v tom máte ještě zmatek,
podívejte se na web nebo na plakátek.
Bude to skvělé to dobře vím,
váš Honza Šlachta za organizační tým.
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