
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 23.2. do 1.3.2020
 

 Dnes je 7. neděle v mezidobí, v úterý je svátek sv. Aloise Versiglia a Kalista 
Caravaria, salesiánských mučedníků. Ve středu Popeleční středa, den přísného postu
od masa a půst újmy, tzn. že je možné se jedenkrát za den najíst. Tímto dnem 
začínáme dobu postní, která je přípravou na obnovu křestního slibu o velikonoční vigilii.
Příští neděle je 1. neděle postní.

 Dnes (23.2.) je sbírka Haléř sv. Petra. Všem dárcům pán Bůh zaplať.

 Na popeleční středu bude příležitost ke svátosti smíření jak ráno od 7 hod., tak 
večer, kdy budou připraveni dva zpovědníci už od 17.00.

 Setkání seniorů bude ve středu 27. února v 16.00 ve farním sále. 

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v 
pátek a v neděli budeme začínat tuto modlitbu v 17.20. Prosíme ty, kdo by se chtěli 
zapojit, ať se zapíší do rozpisu na stolku vzadu v kostele. Při zapisování uveďte, 
prosím, i to, zda chcete, aby byl přítomen varhaník k doprovodu písně. 

 K užitečnému prožití postní doby může posloužit  Malý průvodce postní dobou,
sešitek je na stolku u knih.

 Dnes (22.2.) začíná naše společná farní aktivita v rámci Roku Božího slova. 
Přicházíme s první otázkou. Pro mladší do 13 let včetně otázka zní: Jakou větou 
uzdravili Petr a Jan ochrnulého? Starší odpovídají na otázku: Jak seslání Ducha 
svatého proměnilo apoštoly? Otázky najdete v připraveném boxu vzadu v kostele a tam
je možné vložit odpovědi nejpozději do pondělního večera, nebo můžete využít 
formuláře na webových stránkách farnosti. V četbě pokračujeme 8.-12. kapitolou 
Skutků apoštolů.

 Muzikálový kroužek přichází s pozvánkou na Alchymistu. Muzikál zazní v našem 
sále jen v sobotu 7.3. a 4.4. Místa se tentokrát předem rezervují v systému 
muzikal.reenio.cz. Těší se na vás Anežka Hesová, Gabča Králová a Aleš Král.

 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 (8.3.) Je možné využít i e-mail uvedený v kontaktech na webových 
stránkách: farnost@brno.sdb.cz 

 Mše sv. spojená s udílením svátosti pomazání nemocných bude v naší farnosti 
v sobotu 21.3.

 Duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 4.4. od 9.00. 
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