OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 13.12. do 20.12.2020


Dnes je 3. neděle adventní, v pondělí je památka sv. Jana od Kříže, kněze a
učitele církve, příští neděle je 4. neděle adventní.



Mše sv. budou v našem kostele v tomto týdnu ve všedních dnech ráno a večer
v obvyklém čase a v sobotu ráno.



Na kanále YouTube Salesiáni Žabovřesky dále přenášíme mši sv. z komunitní
kaple v neděli 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.



Trvá i naše pozvání ke společné večerní modlitbě růžence a k adoraci
prostřednictvím kanálu YouTube a také radia Proglas v pondělí, středu a pátek vždy
ve 20:00.



Nyní v adventu zveme prostřednictvím kanálu YouTube navíc ve čtvrtek ráno v
6:30 na roráty z naší komunitní kaple.



Otevřený kostel k adoraci a možnosti přijetí svátostí je v pátek od 14:00 do
17:30. Se službu konajícím knězem se můžete domluvit i na přijetí svátosti pomazání
nemocných.



Příležitost k předvánoční sv. smíření bude v posledním adventním týdnu každý
den dopoledne i odpoledne.



Pro děti od 6 do 15 let připravujeme na 23.12. program, který začne v 7:00 v
kostele, kde prožijeme roráty s průvodem s lucerničkami a pak se vydáme na putování
se světlem. Bližší informace najdete na plakátku a farním webu. Na akci je třeba se
přihlásit nejpozději do příští neděle (20.12.).

V sobotu 19.12. po ranní mši sv. bude v našem kostele předvánoční úklid.
Prosíme ty, kdo jsou ochotní se zapojit, aby si s sebou přinesli čistící prostředky na
okna a kbelíky, protože by nám pravděpodobně stávající kbelíky nestačily. Už předem
všem děkujeme.

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne od 1.- 24.1. netradičně. Nejde jen o
příspěvek, ale mnoho zajímavostí ohledně sbírky najdete na brno.charita.cz/trikralovasbirka.

Znovu ještě velké díky všem, kdo jste poslali svůj dar na naši farnost. Všem, kdo
si přejete potvrzení o daru, pošleme potvrzení v nejbližších dnech.

