
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 17.5. do 24.5.2020
 

 Dnes je 6. neděle velikonoční, ve středu je památka sv. Klementa Marie 
Hofbauera, kněze, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, Příští neděle je 7. 
neděle velikonoční. Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů bude v pondělí 25.5.

 Dnes (17.5.), 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.

 Od pondělí 11 5. jsou povoleny bohoslužby s max. počtem 100 osob. Ve všední 
dny je v našem kostele už běžný pořad bohoslužeb, pouze v úterý večer není mše sv. 
v kapli sv. Václava, ale v kostele. 

 V neděli (24.5.) budou v naší farnosti mše sv. 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.

 Na sobotu 23.5. jsme plánovali Farní den. Vzhledem k omezením, která dosud 
platí, se nemůže v tomto termínu uskutečnit. Přesto zveme alespoň na mši sv. v 10:30.
Při ní poděkujeme za 25 let života farního společenství kolem našeho kostela Panny 
Marie Pomocnice. Současně při této mši sv. přijmou sv. křtu dva naši katechumeni, kteří
měli být pokřtěni o velikonocích. Je to Petra Lacinová a Ondřej Sukup. 

 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 každý den začínají 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. Každý den začínáme ve 20 hod. 

 Přicházíme s posledními otázkami ohledně naší biblické farní soutěže. Pro 
mladší do 13 let včetně: Kolik námořníků přišlo o život v bouři, když pluli s apoštolem 
Pavlem do Říma? Pro starší od 14 let: Ke konci knihy Skutky apoštolů je věta: „Otupělo 
srdce tohoto lidu, uši mají nedoslýchavé a oči zavírají.“ Koho zde sv. Pavel cituje a proč
tato slova říká? A otázka k zamyšlení: Není otupělé také naše srdce?    
Formulář najdete na webových stránkách naší farnosti www.brno.sdb.cz/farnost. 

http://www.brno.sdb.cz/farnost

