
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 19.4. do 26.4.2020
 

 Dnes je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Ve čtvrtek je 
svátek sv. Vojtěcha, mučedníka, v pátek památka sv. Jiřího, mučedníka a v sobotu je 
svátek sv. Marka, evangelisty. Příští neděle je 3. neděle velikonoční. 

 Bohoslužby zatím nemohou být slaveny veřejně, s velkými omezeními a zatím 
spíše v malých farnostech to bude možné od 27.4. Můžete se ale s námi spojit 
prostřednictvím FB nebo YouTube Salesiáni Žabovřesky. Z naší kaple přenášíme 
jednak modlitbu růžence spojenou s večerním slůvkem a krátkou adorací každý den ve 
20:00 a mši sv. ve čtvrtek v 18:00 a v neděli v 9:00. 

 Slíbili jsme, že jakmile se situace začne zlepšovat, nabídneme větší možnosti 
ohledně svátosti smíření. Tento týden bude otevřený kostel v pondělí a čtvrtek od 
10.00 do 12.00 a ve středu a v pátek od 16.00 do 18.00. V tomto čase bude přítomen 
kněz, kterého můžete využít pro slavení sv. smíření. 

 Naše biblická farní soutěž se pomalu chýlí ke konci, zapojit se ale 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: Ze kterého poschodí spadl mladík Eutychos v Troadě a jak
se to stalo?                  
Pro starší od 14 let: Jak se projevilo radikální obrácení lidí z Efesu, kteří se dříve 
zabývali magií a zaklínačstvím? Čím dokázali, že uvěřili v Krista? A otázka k zamyšlení:
Jsme na něčem závislí a nechceme se toho vzdát?   
Odpovědi zasílejte nejpozději do pondělního večera (20.4.) Všem soutěžícím 
děkujeme.

 Už šestou neděli nejsou bohoslužby v kostele. S nedělními bohoslužbami jsou 
spojené sbírky, ze kterých se hradí jednak provoz kostela a farnosti, ale také odvádíme
část na potřeby diecéze. Dostali jsem otázku, jak je možné přispět, když se sbírky 
nekonají. Uvádíme proto číslo účtu, na který můžete svůj dar odeslat. Číslo farního účtu
je 183045219/0300.


