OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 27.9. do 4.10.2020


Dnes je 26. neděle v mezidobí, v pondělí je slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa, v úterý je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů a ve středu je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Ve čtvrtek je
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a v pátek je památka sv.
andělů strážných. Příští neděle je 27. neděle v mezidobí.



V úterý 29.9. v 11:00 hod bude mše sv a poslední rozloučení se † Zdeňkem
Dolejškem.

Ve středu 30.9. v 19 hod. zveme na Žabovřeské rozmlouvání. Hostem Zdeňka
Jančaříka bude ředitel Portálu Martin Bedřich. Tématem rozmlouvání bude 30 let
salesiánského PORTÁLU.

Plánované setkání seniorů se v září, vzhledem k současné epidemiologické
situaci, a nepřítomnosti mnohých z Vás, neuskuteční. A protože v říjnu vychází poslední
středa v měsíci na státní svátek, uvidíme se až v listopadu.

Ve čtvrtek 1.10. v 19:00 pokračuje ve farním sále Vzdělávání dospělých. Přijít
mohou i ti, kdo se dosud neúčastnili. Srdečně zveme.

Naše farní pouť na Vranov by se měla uskutečnit v neděli 4. října. V současné
době až do 1. října je Vranov pro poutníky uzavřen, první neděli v říjnu by ale měly
poutě pokračovat. Mši sv. 4.10. v 11 hod. bude na Vranově sloužit otec Zdeněk a jsme
na ni zváni jako farnost.

Prosíme, abyste si při vstupu do kostela nasazovali roušky a dezinfikovali ruce.
Při bohoslužbě si nepodáváme ruce a prosíme, abyste eucharistii přijímali na ruku.

Otec biskup Vojtěch věřícím brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin,
uděluje dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří
mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali
zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.

V říjnu a listopadu se uskuteční v našich farních učebnách Kurz výchovy dětí.
Bližší informace najdou zájemci v chodbě kostela.

