OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 15.3. do 22.3.2020


Dnes je 3. neděle postní, ve čtvrtek je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny
Marie. Příští neděle je 4. neděle postní.

Na základě rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha se až do odvolání ruší všechny
(tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy,
modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách
Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez
účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Z toho vyplývá, že je zrušeno také Žabovřeské rozmlouvání s Ladislavem
Heryánem, vzdělávání dospělých, společné udílení svátosti pomazaní nemocných,
pouť na Křemešník i duchovní obnova pro farnost.

Prosíme každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 modlitbou
růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k
ochraně našich rodin. A ještě nás otec biskup vybízí k vědomému a citelnému
celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března.

Smyslem nařízení vlády ohledně hranice skupiny lidí do 30 osob není, abychom
se sešli v maximálním počtu 29 osob, ale abychom zamezili vytváření skupin, kde je
šíření koronaviru snadnější. Mějme oči otevřené, jestli nemáme někde v sousedství
starší lidi, kterým můžeme pomoci třeba s nákupem, abychom je nevystavovali
prostředí, kde je výskyt koronaviru pravděpodobnější.



Naše biblická farní soutěž pokračuje, i když možnost zapojení bude teď jen s
využitím formuláře na našich webových stránkách. Úsek, který teď čteme a ze kterého
budou vycházet otázky příští neděli, zachycuje 1. apoštolskou cestu sv. Pavla a
Barnabáše až po Jeruzalémský sněm (Sk 13,1-15,35). Děkujeme všem, kdo se
zapojují.



Nechceme jen tak složit ruce do klína a naříkat nad tím, co nemůžeme. Budeme
hledat co nám situace dovolí a budeme vás informovat, protože vám chceme být na
blízku.

