
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 1.3. do 8.3.2020
 

 Dnes je 1. neděle postní, v týdnu nejsou žádné svátky. Příští neděle je 2. neděle
postní.

 Sbírka Haléř sv. Petra minulou neděli činila 44.927,- Kč. Všem dárcům pán Bůh 
zaplať.

 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. 

 Dnes (1.3.) nás v rámci naší biblické soutěže čeká vylosování 10 jmen z těch, 
kdo správně odpověděli na první otázku. Z kategorie mladších jsme dostali 16 
správných odpovědí, z kategorie starších 7. Připomínáme, že do příští soboty čteme 8.-
12. kapitolu Skutků apoštolů. Na tuto část se bude vázat další otázka. Zapojit se může i
ten, kdo dosud neodpovídal.

 Zpěváky chceme znovu pozvat do 4hlasého sboru Tomáše Přikryla, který má 
zkoušky každé úterý od 19.00 pod kůrem. 

 Vzadu na stole je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy, 
připomínky, náměty, či prosby pro pastorační radu farnosti, která se sejde za týden 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.

 V sobotu 28.3. se vydáme na farní pouť na Křemešník. Zájemci o autobus se 
mohou přihlásit a získat bližší informace na stolku vzadu v kostele.

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

 Tuto středu (4.3.) v 15.00 startuje v ORCu druhé kolo Gamblera, tentokrát se 
budou lámat rekordy. Kdo zůstane poslední v aréně, vyhrává. Zveme všechny, kdo rádi 
hrají hry a soutěží. 
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