
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 24.5. do 31.5.2020
 

 Dnes je 7. neděle velikonoční, v pondělí slavnost Panny Marie Pomocnice 
křesťanů, v úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze, ve středu je slavnost Výročí 
posvěcení našeho kostela, v sobotu je památka sv. Zdislavy a v neděli je slavnost 
Seslání Ducha Svatého. 

 V neděli (24.5.) jsou v naší farnosti mše sv. 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 od 11:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 15:00 
nabízíme v kostele možnost sv. přijímání. Prosíme o určitou trpělivost, není potřeba se 
zúčastnit hned bohoslužeb v kostele. Díky za pochopení.

 Pořad bohoslužeb ve všední dny je v našem kostele už běžný, pouze v úterý 
večer není mše sv. v kapli sv. Václava, ale v kostele. 

 V neděli 31.5. o slavnosti Seslání Ducha Svatého počítáme už se všemi 
bohoslužbami v obvyklých časech. Pokud to počasí dovolí, bude mše sv. v 9:30 ve 
venkovním amfiteátru, protože kostel bývá při této bohoslužbě hodně zaplněný. 

 Při bohoslužbách v kostele je třeba stále dodržovat pravidla jako je desinfekce 
rukou, vstup s rouškou na tváři, sv. přijímání na ruku.

 Zveme vás k hlubší přípravě na slavnost Seslání Ducha svatého. Od pátku se 
po vzoru apoštolů a Panny Marie scházíme v našem kostele ke společenství modlitby, 
svědectví a krátké adoraci. Novena končí v sobotu 30.5. v předvečer hodu Božího 
Svatodušního. Každý den začínáme ve 20 hod. 

 Ve středu bude v 11:00 mše sv. a poslední rozloučení se † Marií Sabolovou.

 Děkujeme všem, kdo se zúčastnili naší biblické soutěže. Seznámení s výsledky 
a losování plánujeme na neděli 31.5. na závěr mše sv. v 9:30. 

 Neměli jsme možnost společně oslavit 25. výročí svěcení našeho kostela v rámci 
farního dne. Pro zájemce nabízíme zajímavá videa ze stavby, počátků a života 
farnosti. Vše najdete na webové stránce naší farnosti.

 Ve vstupu do kostela jsou požehnané ratolesti z květné neděle. Kdo má zájem, 
může si ratolest vzít.


