
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 19.7. do 26.7.2020
 

 Dnes je 16. neděle v mezidobí, ve středu je svátek sv. Marie Magdalény, ve 
čtvrtek je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, v sobotu je svátek sv. Jakuba,
apoštola, příští neděle je 17. neděle v mezidobí. 

 Co se děje v tyto dny v našem domě? Kromě příměstských táborů v současné 
době probíhá realizace projektu Zelená střecha a v celém objektu nové zasíťování 
internetu. Na měsíc srpen plánujeme výměnu plynového kotle pro kostel a začneme 
s první etapou rekonstrukce sálu pod kostelem instalací nového osvětlení. Informace
o rekonstrukci a možnostech, jak projekt podpořit, najdete na letáčku vzadu v kostele. 

 Děkujeme všem, kdo podporují naše tábory svou modlitbou.

 Ve středu 22.7. bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen 
kostel sv. Maří Magdalény v Brně. Od 16.00 bude příležitost k prohlídce kostela a k 
tiché modlitbě, od 17.00 následuje adorace se zpěvy z Taize a v 18.00 hodin bude 
sloužit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu.

 Diecézní centrum mládeže zve na tematické čtvrteční večery s názvem Chill 
out pod Petrovem (čti: čilaut). Akce je pro širokou veřejnost, vezměte kamarády a 
přijďte prožít příjemný čtvrteční cestovatelský večer 23. 7. od 18:30 hodin v Zahradách 
pod Petrovem v Brně. Vstup je zdarma. 

 Těm, kdo mají zájem o křesťanskou výchovu svých dětí, nabízíme výuku 
náboženství a různá společenství. Přihlašování probíhá přes náš web. Na stránkách 
střediska se dostanete na kroužky a aktivity. Vedle kroužků máme zvláštní oddělení 
Křesťanská výchova a tam najdete nabídku náboženství a různých společenství.

 Pro děti, které se budou připravovat v příštím roce na přijetí svátostí, je důležitou 
součástí absolvování náboženství 3. třídy.

 Mše sv. v červenci a srpnu Ve všedních dnech jsou mše sv. jen ráno v 7:00. V 
sobotu a o liturgických slavnostech jsou mše sv. v 7:00 a 18:00. V neděli jsou mše sv. 
jen v 7:30, 9:30 a 18:00, mše sv. v 11:00 v červenci a srpnu nebudou.

 Službu konající kněz je k zastižení na tel. čísle 739 998 466 (pomazání 
nemocných, pohřeb....). 


