
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 3.5. do 10.5.2020
 

 Dnes je 4. neděle velikonoční, ve středu je svátek sv. Dominika Savia, a 
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je 5. neděle 
velikonoční. 

 Nařízení vlády umožňuje od pondělí (11.5.) veřejné bohoslužby s maximálním 
počtem 100 účastníků při zachování příslušných hygienických opatření. To znamená, 
že pokud se nic nezmění, budeme mít od pondělí 11.5. v našem kostele ve všední 
dny bohoslužby v obvyklých časech. Jak to bude o nedělích po 11. květnu, vás 
budeme včas informovat. 

 Dnes (3.5.) a příští neděli bychom vám chtěli umožnit přijmout P. Ježíše ve sv. 
přijímání. Proto bude náš kostel otevřený a přítomný kněz vám podá sv. přijímání dnes
dopoledne mezi 11:00 a 12:00 a odpoledne od 14:15 do 15:00.

 Co se týká bohoslužeb, tento týden platí vše, jako doposud, tzn. zveme na 
bohoslužby přenášené televizí, rozhlasem, nebo prostřednictvím sociálních sítí. 
Upozorňujeme také na to, že je náš kostel otevřený v pondělí a čtvrtek od 10 do 12 
hod. a ve středu a pátek od 16 do 18 hod., kdy je možné využít přítomného kněze pro 
slavení sv. smíření. 

 Naše biblická farní soutěž se chýlí ke konci, přicházíme s předposledními 
otázkami. Pro mladší do 13 let včetně: Kolik vojáků doprovázelo zatčeného Pavla k 
místodržiteli Félixovi?            
A pro starší od 14 let: Když skončil Pavel svou obhajobu před králem Agripou, král mu 
řekl: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“ Co mu na to Pavel 
odpověděl? A ještě otázka k zamyšlení: Jak byste odpověděli vy?          
Odpovědi posílejte prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nejpozději 
do pondělního večera (4.5.).  

 Ještě jednou děkujeme všem, kdo jste v tyto dny přispěli na náš farní účet. Ti z 
vás, kdo chtějí vystavit potvrzení o daru kvůli odpočtu z daní, napište nám na farní e-
mail: farnost@brno.sdb.cz.  
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