
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 8.11. do 15.11.2020
 

 Dnes je 32. neděle v mezidobí, v pondělí je svátek Posvěcení lateránské 
baziliky, v úterý je památka sv. Lva Velikého, papeže, ve středu je památka sv. 
Martina, biskupa. Ve čtvrtek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka a v pátek je
památka sv. Anežky České, panny. Příští neděle je 33. neděle v mezidobí.

 Nadále zveme ke společné modlitbě a k 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 prostřednictvím kanálu YouTube se můžete zúčastnit mše sv. 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 pracovních dnech od pondělí do pátku vždy ve 20:00 zveme ke společné modlitbě 
růžence a k adoraci. 

 V úterý a čtvrtek od 09:00 do 11:00 a ve středu a pátek od 14:00 do 17:30 je 
kostel otevřený s možností adorace, sv. přijímání, přijetí sv. smíření. Se službu 
konajícím knězem se můžete domluvit na přijetí svátosti pomazání nemocných.     

 Plnomocné odpustky pro naše zemřelé je letos možné získat po celý měsíc 
listopad, kterýchkoli osm dní do 30.11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den 
navštívit hřbitov, pomodlit se za zemřelé a na úmysl Svatého Otce, přijmout P. Ježíše v 
eucharistii a v okruhu těchto dní sv. smíření. Kromě toho senioři, nemocní a všichni, 
kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s 
pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se 
společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude
možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a 
před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.        

 Na webových stránkách našeho Salesiánského střediska mládeže nejdete velkou
nabídku různých aktivit pod názvem Programy do obýváku. Věříme, že mezi nimi 
najdete inspiraci právě pro vás.                                               

 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.


