
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 8.3. do 15.3.2020
 

 Dnes je 2. neděle postní, v pátek je výroční den zvolení papeže Františka. 
Příští neděle je 3. neděle postní.

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v 
pátek a v neděli začínáme tuto modlitbu v 17.20.

 Zveme k účasti na naší farní biblické soutěži. Přicházíme s druhou otázkou. Pro
mladší do 13 let včetně otázka zní: Který z učedníků pokřtil etiopského komořího a 
proč? Starší odpovídají na otázku: I když pronásledování církve bylo kruté a 
nepříjemné, přece přineslo něco pozitivního. Víte, co to bylo? 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. 

 Ve středu 18.3. bude tentokrát hostem Zdeňka Jančeříka v rámci Žabovřeského 
rozmlouvání salesián Ladislav Heryán. Základním tématem bude jeho poslední kniha 
o Boží přítomnosti mezi námi „Sami na této zemi?“. 

 Společná pouť naší farnosti na Křemešník se letos uskuteční v sobotu 28.3. 
Srdečně zveme na výlet na krásné poutní místo u Pelhřimova i všechny nové farníky, 
rodiny s dětmi a seniory. Na pouti společně prožijeme mši svatou, prohlédneme si 
kostel, výstup okořeníme programem a pak nás čekají i buřty a skořicoví hadi. Doprava 
je zajištěna, autobus nás doveze přímo na poutní místo. Zájemci, kteří chtějí využít 
autobus, se mohou už dnes zapisovat na seznam vzadu v kostele.

 V sobotu 21.3. se uskuteční další výlet pro děti, tentokrát do Předklášteří u 
Tišnova. Podrobnosti jsou na plakátku. Přihlašování je do 19.3. přes webovou stránku 
střediska. Těší se na vás sestry salesiánky Eva a Dari. 

 Mše sv. spojená s udílením svátosti pomazání nemocných bude v naší farnosti 
v sobotu 21.3. v 15:00. 

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

 Vzadu na stolku je vedle knih také nové číslo Salesiánského magazínu a velký 
výběr paškálů a velikonočních svící.

 Vzadu v kostele je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy, 
připomínky, náměty, či prosby pro pastorační radu farnosti, která se sejde dnes (8.3.) 


