
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 10.5. do 17.5.2020
 

 Dnes je 5. neděle velikonoční, ve středu je svátek sv. Marie Dominiky 
Mazzarellové, panny, ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola a v sobotu sv. Jana 
Nepomuckého, kněze a mučedníka a sv. Aloise Orioneho, kněze. Příští neděle je 6. 
neděle velikonoční. 

 Dnes (10.5.), podobně jako minulou neděli bychom vám chtěli umožnit přijmout 
P. Ježíše ve sv. přijímání. Kostel je proto otevřený dopoledne mezi 11:00 a 12:00 a 
odpoledne od 14:00 do 15:00 a přítomný kněz vám podá sv. přijímání.

 Nařízení vlády umožňuje od pondělí (11.5.) veřejné bohoslužby s maximálním 
počtem 100 účastníků při zachování příslušných hygienických opatření. To znamená, 
že budeme mít od pondělí 11.5. v našem kostele ve všední dny bohoslužby v 
obvyklých časech. Místa nebudeme nijak rezervovat, po naplnění kapacity se kostel 
zavře. V úterý večer nebude mše sv. v kapli sv. Václava, ale v kostele.           

Ohledně neděle 17.5. jsme se rozhodli pro toto řešení: mše sv. v našem kostele 
bude pouze ráno v 7:30 a večer v 18:00. Chceme vás poprosit, abyste svou účast 
zatím zvážili. Budeme dále streamovat mši sv. v 9:00 z naší komunitní kaple a 
v neděli dopoledne od 11:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 15:00 nabízíme 
možnost sv. přijímání v našem kostele. Prosíme o určitou trpělivost. Není potřeba se 
zúčastnit hned bohoslužeb v kostele. Díky za pochopení.

 Při návštěvě kostela je třeba dbát těchto zásad:            
1. Počet účastníků do 100 osob; po naplnění kapacity bude kostel uzavřen.                  
2. Do kostela vstupujeme a udržujeme rozestupy; kromě lidí, kteří spolu žijí v jedné 
domácnosti, je to stanovených 1,5m.                                                                               
3. Při vstupu si desinfikujeme ruce připraveným roztokem a během bohoslužby si ruce 
na znamení pokoje nepodáváme.                                                                                    
4. Při bohoslužbě máme na tváři roušku, tu si sundáme jen při sv. přijímání; Tělo 
Kristovo přijímáme na ruku.

 Májové pobožnosti budou každý den začínat vždy v 17.30.  Kdo byste se chtěli 
ujmout jejich vedení, zapisujte se, prosím do rozpisu na stolku vzadu v kostele. Manuál 
májových pobožností je přiložen. 

 Zveme vás k hlubší přípravě na slavnost Seslání Ducha svatého. Po devět 
večerů se budeme v našem kostele scházet po vzoru apoštolů a Panny Marie k 
společenství modlitby, svědectví i krátké adoraci. Novena začíná v pátek 22.5. a končí v
sobotu 30.5. v předvečer hodu Božího Svatodušního. Začátek je vždy ve 20 hod., 
ukončení ve 21 hod. 

 V naší biblické farní soutěži máme před sebou už poslední část Skutků 
apoštolů. Čteme úsek, který svědčí o Pavlově misii až na konec země (Sk 27,1-28,31) 
Všem soutěžícím, kteří vytrvale čtou a posílají odpovědi na dané otázky, děkujeme.  


