
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 11.10. do 18.10.2020
 

 Dnes je 28. neděle v mezidobí, v úterý je památka bl. Alexandry Marie da 
Costa, panny, ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, v 
pátek je památka sv. Hedviky, řeholnice a v sobotu je památka sv. Ignáce z 
Antiochie, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 29. neděle v mezidobí, je to den 
modliteb za misie.

 Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na 
usnesení vlády, uděluje otec biskup Vojtěch dispenz od osobní účasti na nedělní 
bohoslužbě. Plánovaná sbírka na Misijní neděli 18. října se přesouvá na termín, který 
bude stanoven později. 

 Vzhledem k stále se zhoršující situaci, kdy je stále více lidí v karanténě nebo jsou
nemocní, nebudou v nejbližších 14 dnech v kostele bohoslužby. Úmysly mší sv. 
budou odslouženy v dané dny v komunitní kapli bez přístupu veřejnosti. 

 Současně vás chceme pozvat na mše sv. a společnou streamovanou modlitbu, 
ke které se můžete připojit na na FB a kanále YouTube Salesiáni Žabovřesky v těchto 
časech:

Pondělí 18:00  mše sv. z komunitní kaple 
20:00  modlitba růžence a adorace z komunitní kaple

Středa 18:00  mše sv. z komunitní kaple, přenášená radiem Proglas 
20:00  modlitba růžence a adorace z komunitní kaple

Pátek 18:00  mše sv. z komunitní kaple, přenášená radiem Proglas 
20:00  modlitba růžence a adorace z komunitní kaple

Neděle 09:00  mše sv. z komunitní kaple 
11:00-12:00 a 14:00-15:00 sv. přijímání v kostele

Ve všední dny bude kostel otevřený s možností soukromé modlitby, sv. přijímání nebo 
přijetí sv. smíření v tomto čase:       
Úterý a čtvrtek 09:00-11:00       
Pátek 14:00-17:30

 Pastorační rada se 18. října nemůže uskutečnit, ale vaše příspěvky projednáme 
v nejbližším možném termínu. 

 Na 7.11. plánujeme společné udílení svátosti pomazání nemocných. Pokud to 
nebude možné v daném termínu, najdeme nejbližší možný termín. Stále platí, že 
osobní přijetí je možné kdykoli na požádání. Rádi v tom vyjdeme vstříc. 

 V neděli 18.10. se měla uskutečnit Drakiáda, musíme bohužel tuto akci zrušit.

 V rámci Žabovřeského rozmlouvání měl být hostem Zdeňka Jančaříka salesián 
Ladislav Heryán. Toto setkání se rovněž nemůže uskutečnit.

 Brněnské Sestry salesiánky připravily při příležitosti 40. výroční jejich přítomnosti 
v České republice dobrodružnou aktivitu „Salokeška“.Všichni jste srdečně zváni se do 
ní zapojit. Bližší informace najdete na plakátku. 


