
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 30.8. do 6.9.2020
 

 Dnes je 22. neděle v mezidobí, ve čtvrtek je památka sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve, příští neděle je 23. neděle v mezidobí. 

 Od úterý 1.9. budou mše sv. ve všední dny v obvyklém rozsahu, tj. ráno v 7:00, 
večer v 18:00. V úterý večer budou mše sv. v kapli sv. Václava na Burianově náměstí. 
Od příští neděle bude také mše sv. v neděli v 11:00.

 V sobotu 5.9. v 11:00 bude v našem kostele slavnost věčných slibů salesiána 
Vlastimila Vajďáka. Této slavnosti bude předcházet modlitební triduum. Vždy večer ve
20:00 od středy 2.9. zveme k modlitbě, která bude mít podobnou formu jako modlitba 
Novény k Duchu Svatému. Na slavnost i předchozí triduum srdečně zveme.

 Příští neděli na závěr každé mše sv. budeme žehnat dětem školní pomůcky. 

 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.

 Ve středu 2. září zveme odpoledne od 14:00 do 18:00 do střediska i do kostela 
na Den otevřených dveří. Jsou pro vás připraveny lanové překážky, železitá kouzla ve
zdejší mobilní kovárně, vzdušný hokej, nové prostory a kvanta kroužků. 

 Zdislava Poláčková, která pracovala několik let v našem středisku, se připravuje
na misie do Albánie. Peníze na cestu a drobné živobytí si musí sehnat sama. 15.9. se z
tohoto důvodu uskuteční malý benefiční koncert v kavárně Prostor na Kounicové. Kdo
se nemůže zúčastnit a chtěl by její cestu podpořit, může dát svůj příspěvek do kasičky 
v sakristii. 

 Vzadu na stole je umístěna schránka, do které můžete vhodit své vzkazy, 
připomínky, náměty, či prosby pro pastorační radu farnosti, která se sejde v neděli 
6.9. Je možné využít i e-mail uvedený v kontaktech na webových stránkách: 
farnost@brno.sdb.cz
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