
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách  

v týdnu od 20.12. do 27.12.2020 

 Dnes je 4. neděle adventní, v pátek je slavnost Narození Páně, v sobotu je svátek 
sv. Štěpána, prvomučedníka, příští neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a 
Josefa. 

 Mše sv. v našem kostele budou tomto týdnu takto:           
pondělí až středa (21.-23.12.)   7:00 a 18:00                      
o slavnosti Narození Páně (25.12.) 7:30, 11:00 a 18:00           
o svátku sv. Štěpána (26.12.)  7:30, 11:00 a 18:00            
o svátku Sv. rodiny (27.12.)  7:30, 11:00 a 18:00             
Podle v tuto chvíli platných pravidel se může v našem kostele zúčastnit jedné 
bohoslužby 40 lidí. Proto jsme vytvořili rezervační systém, který najdete na webové 
stránce naší farnosti. Ti, kdo nemají internet, se mohou přihlásit v sákristii. 
Vzhledem k malému počtu míst, prosíme, abyste se přihlašovali max. na jednu mši 
sv. během těchto tří svátečních dnů.                       
Ve všedních dnech, kdy je mše sv. jak ráno, tak večer, jsme dosud nenaplnili 
povolený počet. Můžete tedy využít k účasti na mši sv. všední dny. Děkujeme za 
pochopení.   

 Na kanále YouTube Salesiáni Žabovřesky budeme tento týden přenášet z 
komunitní kaple takto:                    
ve čtvrtek (24.12.)    v 6:30 roráty a 22:00 vánoční liturgii slova          
v pátek o slavnosti Narození Páně  v 9:00 mše sv.            
v neděli (27.12.)     v 9:00 mše sv.                    
Přijmout P. Ježíše v eucharistii je možné na Boží hod (25.12.) a neděli 27.12. od 

10:30 do 11:00 a odpoledne od 14:00 do 15:00.  

 Příležitost k předvánoční sv. smíření bude v posledním adventním týdnu takto: 
neděle    14:00 – 16:00             
pondělí 9:00 – 11:00                   
úterý   9:00 – 11:00 14:00 – 18:00             

středa 9:00 – 11:00 14:00 – 18:00 

 Zveme k návštěvě Betléma, kostel bude otevřený takto:                   
od 24.12. do 27.12. vždy od 14:00 – 17:00           
Při návštěvě si můžete odnést Betlémské světlo, to bude k dispozici v předsíni 

kostela už od rána 24.12. 

 Program, který jsme připravovali pro děti na 23.12., se nemůže vzhledem 

k protiepidemiologickým opatřením uskutečnit.   

 Děkujeme všem, kdo se podíleli na předvánočním úklidu našeho kostela. Tradiční 
Tříkrálová sbírka proběhne od 1.- 24.1. netradičně. Nejde jen o příspěvek, ale 

mnoho zajímavostí ohledně sbírky najdete na brno.charita.cz/trikralova-sbirka. 

 


