
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 15.11. do 22.11.2020
 

 Dnes je 33. neděle v mezidobí, v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice, v sobotu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Příští neděli je 
slavnost Ježíše Krista Krále.

 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, přenášíme rovněž na YouTube.  

 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.     

 V sobotu (14.11.) ve 20 hod. bylo druhé a současně poslední vysílání pro mladé
na YouTube kanále Salesiáni Žabovřesky. Mladí lidé ve věku 15 až 25 let mají možnost 
se přihlásit do FB skupiny. Další aktivity budou dále probíhat v rámci této skupiny.     

 Na webové stránce naší farnosti brno.sdb.cz/farnost můžete najít nový pojem: 
Rodinné katecheze. Po rozkliknutí se vám otevře téma. Obsahuje jednoduchý manuál 
pro rodiče. Najdete v něm nějaký příběh, hru nebo jinou aktivitu, kterou si s dětmi 
můžete prožít a vyvodit určitý závěr. Katecheze je cílená na děti 2. až 4. třídy, ale může 
zaujmout i jiný věk. Výhodou je, že to všechno si můžete zařadit do vašeho programu 
podle vašich možností a že to vše prožijete s dětmi vy a ne někdo jiný v hodině 
náboženství. Zůstane to tak vaším společným bohatstvím.   

 Už víc, než měsíc nejsou bohoslužby v kostele, tzn., že kromě jiného nejsou ani 
pravidelné sbírky. Děkujeme, že mnozí z vás posíláte své dary přímo na účet farnosti. 
Ten je uveden na našich webových stránkách spolu s QR kódem. Pro jistotu jej 
uvádíme i zde: 183045219/0300. Výdaje za energie budou letos sice menší, ale 
příspěvek naší farnosti na diecézi tento rok činí celkem 314 889,- Kč. Po odečtení 
donátorských příspěvků zbývá ještě odeslat 202 434,- Kč. Proto všem dárcům patří 
velké Pán Bůh zaplať.

 Brněnské Sestry salesiánky připravily další dobrodružnou aktivitu, tentokrát ji 
nazvaly „Saločtyřka“. Hra je určena především pro rodiny s dětmi, ale zapojit se může 
každý. Bližší informace najdete na plakátku a na našem webu.

 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 a pomodlí se za zesnulé.  


