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
Pondělí a úterý
Středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek

09:00
20:00
20:00
20:00
18:00
21:30

08:00
18:00
Bílá sobota
08:00
20:00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09:00

Mše sv. a po ní překvapení
Růženec a adorace
Růženec a adorace
Růženec a úvod do velikonočního tridua
Mše sv. na Památku Poslední večeře Páně
Adorace v Getsemanské zahradě a po ní bdění
do 24:00
Modlitba církve: Ranní chvály spojené s Četbou
Obřady na Památku umučení Páně
Modlitba církve: Ranní chvály spojené s Četbou
Vigílie Zmrtvýchvstání Páně
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.

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19
31. 3. 2020
Milé sestry, milí bratři,
ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen
prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto
netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem,
který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem.
Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem
milostí a požehnání.
Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou. Koronavirová doba
ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mysleli, a nikdo z nás neví,
jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve
svých osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi
pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby
a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních
pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně přispívají pro
dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.
Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření
a sdílíte tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených
podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento
čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další
vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.
Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou
v tomto čase nesmírně důležité.
Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které
se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu
podporují penězi. Pro věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný
půst a možnost almužny na dobrý účel.
Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom
se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce.
Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít
kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí,
že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a
všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který
je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se
Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce
vnitřní, to záleží na každém z nás.
Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.
Váš biskup Vojtěch

