
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 22.11. do 29.11.2020
 

 Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung 
Laca, kněze, a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní.

 Situace ohledně pandemie se mírně uvolňuje, ale nepočítáme v nejbližším týdnu 
s nějakými změnami ohledně bohoslužeb. 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.

Od pondělí do pátku vždy ve 20:00 zveme ke společné modlitbě růžence a k adoraci, 
přenášíme rovněž na YouTube.  

 Podobně zůstává beze změn nabídka otevřeného kostela, adorace a možnosti 
přijetí svátostí, a to v úterý a čtvrtek od 09:00 do 11:00 a ve středu a pátek od 14:00 do 
17:30. Se službu konajícím knězem se můžete domluvit i na přijetí svátosti pomazání 
nemocných.     

 Deset dobrovolníků z naší vlasti se vydalo sloužit mladým lidem v salesiánských 
misiích. Dva z nich, Zdíša Poláčková a Jirka Vácha, jsou animátoři z našeho 
střediska. Místa, kde je teď jejich domov a modlitební kartičky, které nám mohou 
připomínat, abychom se za ně modlili, najdete v kostele na stolku pod kůrem.   

 Minulou neděli jsme upozornili na Rodinné katecheze, které najdete na webové 
stránce naší farnosti. Budeme rádi, pokud s nimi uděláte nějakou zkušenost, za vaši 
zpětnou vazbu. Děkujeme.  

 Velké díky za vaši velkorysost, se kterou jste reagovali na naši prosbu ohledně 
finanční podpory. Velké Pán Bůh zaplať. Kdo budete potřebovat potvrzení o vašem 
daru, napište na farnost@brno.sdb.cz  ,   Rádi vám potvrzení pošleme.

 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.  
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