
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách 

v týdnu od 17.1. do 24.1.2021 

 Dnes 2. neděle v mezidobí, v pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve čtvrtek je památka sv. 
Anežky, panny a mučednice, v pátek je památka bl. Laury Vicuni, panny a začíná 
novéna k Donu Boskovi. Příští neděle je 3. neděle v mezidobí, neděle Božího 
slova. 

 Mše sv. v našem kostele budou tento týden od pondělí do pátku ráno v 7:00 a 
večer v 18:00 a v sobotu ráno v 7:00. Mše sv. ve středu a v pátek večer v 18:00 je 
přenášena na radiu Proglas. 

 V neděli přenášíme v 9:00 mši sv. z komunitní kaple na kanálu YouTube Salesiáni 
Žabovřesky.                             
Vzhledem k tomu, že v neděli nejsou mše sv. v kostele, je možné přijmout P. Ježíše 
v eucharistii od 11:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00.  

 Zveme ke společné modlitbě růžence a k adoraci, kterou přenášíme z naší 
komunitní kaple v pondělí, středu a pátek ve 20:00. Připojit se můžete na kanále 
YouTube Salesiáni Žabovřesky nebo prostřednictvím rádia Proglas.  

 V úterý 19.1. bude v našem kostele v úzkém kruhu nejbližších mše sv. a poslední 
rozloučení se † Vojtěchem Mišunem a v pátek 22.1. bude v kapli sv. Václava 
rozloučení opět jen v kruhu nejbližších se † Břetislavem Horákem. 

 Příští neděli (24.1.) je adorační den naší farnosti. Začne v 11:00 a ukončíme ji 
v 17:30 společnou modlitbou a požehnáním. Kdo byste se chtěli zapojit, zapište se 
na rozpis na stolku vzadu v kostele.  

 Příležitost ke sv. smíření je v současné době vždy půl hodiny před večerní 
bohoslužbou nebo na požádání po ranní mši sv. Další příležitost je každý pátek od 
15:00.     

 Na Tříkrálovou sbírku je možné přispět při návštěvě kostela vložením svého daru 
do označené a zapečetěné Tříkrálové kasičky. Sbírka trvá až do příští neděle (24.1.) 


