OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 19.1. do 26.1.2020


Dnes je 2. neděle v mezidobí, v úterý je památka sv. Anežky, panny a
mučednice, ve středu je památka bl. Laury Vicuni, panny, v pátek je svátek sv.
Františka Saleského, biskupa a učitele církve a v sobotu svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola. Příští neděle je 3. neděle v mezidobí.



Vzadu na stole je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy,
připomínky a náměty pro pastorační radu farnosti, která se setká dnes (19.1.)



Zveme děti s jejich rodiči na dnešní odpoledne (19.1.) do sálu pod kostelem na
Dětský maškarní bál s Káťou a Škubánkem. Program začíná ve 14:30.



V pátek 24.1. je adorační den farnosti a současně den modliteb za kněžský
seminář. Adorace začne po ranní mši sv. a bude ukončena před večerní bohoslužbou.
Kdo můžete, zapisujte se, prosím, na rozpis v na stolku vzadu v kostele.



Společenský večer farnosti bude v sobotu 25.1. Kdo by chtěl něčím přispět do
tomboly, můžete své dary nechat na recepci střediska s lístečkem Farní ples nebo je
dejte manželům Šlachtovým.



Sestry Salesiánky srdečně zvou na "Den otevřených dveří" dnes (19.1.)
odpoledne od 14:00 do 18:00 do jejich domu na ulici Maničky 1. Bližší informace
najdete na plakátku.

Na stránkách brno.sdb.cz už najdete nabídku letních táborů salesiánského
střediska. Chystají se pobytové i příměstské tábory a také akce pro rodiny s dětmi.
Přihlašování začíná ve středu 22. ledna.

Otevřený klub ORC zve mladé dobrodruhy (12-18 let) na Paranormal day tajuplný program, na který účastníci potřebují teplé sportovní oblečení a odvahu. Akce
se uskuteční v pátek 24.1. v 18:00 v salesiánském středisku.

Info od Salsy na mši sv. v 9:30: Kdo chce zpívat se Salsou, může si stáhnout do
mobilu aplikaci "Zpěvník pro scholy" , která je pro android i ios. Salsa bude před
každou písní hlásit číslo a název písničky.

V pátek 31.1. bude slavnost sv. Jana Boska. Přijďte s námi poděkovat Bohu za
tohoto otce a učitele mládeže. Zveme nejen na mši sv. ale také na následné setkání s
občerstvením, které bude v sále pod kostelem.

Dnes (19.1.) nebude farní kavárna, protože se sál připravuje na odpolední
Maškarák.

