
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 5.4. do 12.4.2020
 

 Dnes je Květná neděle, začíná Svatý týden. Bohoslužby zatím nemohou být 
slaveny veřejně, ale můžete se s námi spojit prostřednictvím FB nebo YouTube 
Salesiáni Žabovřesky. Zde nabídneme i doprovodný program a podněty, jak prožít tyto 
dny v prostředí našich domovů.

 Ke společné modlitbě a prožití Svatého týdne s naší komunitou prostřednictvím 
sociálních sítí zveme v těchto časech:

Květná neděle 09:00 Mše sv. a po ní překvapení 
20:00 Růženec a adorace   

Pondělí a úterý 20:00 Růženec a adorace   
Středa 20:00 Růženec a úvod do velikonočního tridua   
Zelený čtvrtek 18:00 Mše sv. na Památku Poslední večeře Páně

21:30 Adorace v Getsemanské zahradě a po ní bdění 
do 24:00        

Velký pátek 08:00 Modlitba církve: Ranní chvály spojené s Četbou
18:00 Obřady na Památku umučení Páně        

Bílá sobota 08:00 Modlitba církve: Ranní chvály spojené s Četbou 
20:00 Vigílie Zmrtvýchvstání Páně           

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09:00 Mše sv. s obnovou křestního slibu 

(přenáší radio Proglas)

 Předsíň našeho kostela je po celý den otevřená. Najdete tam Katolický týdeník 
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.

 Dnes (5.4.) o Květné neděli požehnané ratolesti si můžete vzít během dnešního
odpoledne z předsíně kostela. Část jich uchováme pro ty z vás, kdo se k nám 
nedostanete a budete si je moci odnést, až začnou veřejné bohoslužby. 

 Naše biblická farní soutěž pokračuje, zapojit se může kdokoliv, i ten, kdo dosud 
nesoutěžil. Na webové stránce farnosti je od sobotního večera formulář pro odeslání 
odpovědí na tyto otázky:                    
Pro mladší do 13 let včetně: Kde se nechal Pavel na svých cestách ostříhat a proč?   
Pro starší od 14 let: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“ Ve kterém městě a 
proč řekli apoštolu Pavlovi tuto větu?           
K zamyšlení: Někdy zažíváme podobné nepřijetí od lidí. Jak na to reagujeme?  
Odpovědi zasílejte nejpozději do pondělního večera (6.4.) Všem soutěžícím děkujeme.

 Mnozí z vás vyhledávají svátost smíření. Pokud ji můžete odložit na dobu po 
velikonocích, až se nařízení vlády rozvolní, budeme potom plně k dispozici. Jestliže ji 
přesto chcete přijmout před svátky, je to možné na základě domluvy. Tel. duchovního 
správce: 604 755 554.


