OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 25.10. do 1.11.2020


Dnes je 30. neděle v mezidobí, ve středu je svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů, ve čtvrtek je památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice a bl.
Michala Ruy, kněze. Příští neděli je slavnost Všech svatých.



Blíží se památka všech věrných zemřelých, kdy se modlíme za naše zemřelé,
abychom jim vyprosili místo u Boha. Upozorňujeme, že plnomocné odpustky pro naše
zemřelé můžeme získat už v týdnu od 25. října. Podmínky pro získání plnomocných
odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2)
navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se na úmysl Svatého
otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.



Vzhledem k tomu, jak se situace ohledně pandemie vyvíjí, rozhodli jsme se
upravit naši službu. V následujících dnech zveme ke společné modlitbě a účasti na mši
sv., prostřednictvím kanálu YouTube Salesiáni Žabovřesky takto:
Ve středu a pátek v 18:00 přenášíme mši sv. z komunitní kaple, můžete se k nám
připojit i prostřednictvím radia Proglas.
V neděli streamujeme mši sv. z komunitní kaple v 9:00. Přijmout P. Ježíše v eucharistii
je pak možné od 11:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 15:00.
V pracovní dny od pondělí do pátku vždy ve 20:00 se můžete prostřednictvím kanálu
YouTube Salesiáni Žabovřesky připojit k modlitbě růžence a adoraci.
Ve všední dny je kostel otevřený s možností adorace, sv. přijímání nebo přijetí sv.
smíření, tj. k individuální duch. službě v tomto čase: V úterý a čtvrtek od 09:00 do
11:00 a ve středu a pátek od 14:00 do 17:30.



K individuální duch. službě patří samozřejmě přijetí svátosti pomazání
nemocných. V případě potřeby se můžete obrátit na kněze, který bude mít službu v
kostele a nebo na otce Pavla a návštěvu nemocného domluvíme.



Ve čtvrtek 29.10. ve 14:00 bude pohřební mše sv. a rozloučení se † Bedřichem
Klimešem.



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.



Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo projekt Náš společný domov,
který souvisí s právě probíhajícím rokem Laudato Si´, vyhlášeným papežem
Františkem. Začíná 24.10. a končí s rokem Laudato si´ 24. 5. 2021. Zapojit se do něj
může kdokoliv - rodiny, společenství nebo jednotlivci. Účastníci budou plnit úkoly a
mohou katechetickému centru v určených termínech poslat fotografie dokumentující
jejich snahu.
Informace a potřebné podklady je možno nalézt na webu kc.biskupstvi.cz.

