
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 29.3. do 5.4.2020
 

 Dnes je 5. neděle postní, za týden je Květná neděle. Bohoslužby zatím 
nemohou být slaveny veřejně, tak promýšlíme, jak to udělat, abyste mohli prožít liturgii 
Svatého týdne a slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

 Každý večer ve 20.00 zveme ke společné modlitbě růžence. Můžete tak 
vstoupit do naší komunitní kaple a modlit se s námi prostřednictvím FB nebo YouTube 
Salesiáni Žabovřesky. Tato modlitba spojená s adorací, při které přednášíme Pánu vaše
prosby, je nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a za ochranu našich 
rodin a těch, kdo jsou v první linii a nasazují své zdraví nebo i životy. 

 Denně v komunitní kapli slavíme mši sv. na úmysly, které by byly slouženy při 
veřejné bohoslužbě. Můžete být s námi spojeni i prostřednictvím radia Proglas. To 
přenáší modlitbu růžence v pondělí, středu a pátek a mši sv. ve čtvrtek a v neděli.

 Díky vám všem, kdo reagujete na krátká zamyšlení, která je možné si 
poslechnout na webové stránce farnosti, nebo na Slovo z karantény na FB z pera 
Zdeňka Jančaříka a Libora Všetuly. 

 Díky vám, kdo sloužíte těm, kdo by se bez cizí pomoci neobešli. 

 Předsíň našeho kostela je po celý den otevřená. Najdete tam Katolický týdeník,
Salesiánský magazín i farní Žabokuk. Pokud se k nám nedostanete, dejte prosím 
vědět jakoukoli cestou, že o některý z těchto titulů máte zájem. Rádi vám jej zaneseme,
pokud nám sdělíte adresu.

 Naše biblická farní soutěž pokračuje, i když počet odpovědí na otázky minulou 
neděli vypovídá o tom, že se nesetkáváme v kostele. Zapojit se ale může každý, i když 
dříve nesoutěžil. Další otázky budou z úseku, který zachycuje Pavlovu cestu z Antiochie
Malou Asií do Řecka a zpět (Sk 15,36-18,22). Děkujeme všem, kdo se zapojují.

 Někteří z vás vyhledávají svátost smíření. Ta je možná, zatím na základě 
domluvy s některým konkrétním salesiánem. Zde uvádíme tel. duchovního správce: 
604 755 554. Aź se situace trochu uvolní, nabídneme více možností.


