
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách 

v týdnu od 24.1. do 31.1.2021 

 Dnes 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova. V pondělí je svátek Obrácení sv. 
Pavla, apoštola, v úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Ve čtvrtek je 
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděli je slavnost 
sv. Jana Boska, otce a učitele mládeže. 

 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. Tento týden bude tato modlitba jen v pondělí a pátek ve 20:00. 
Připojit se můžete na kanále YouTube Salesiáni Žabovřesky nebo prostřednictvím 
rádia Proglas.  

 Ve středu zveme v 19:00 na on-line Žabovřeské rozmlouvání. Hostem Zdeňka 
Jančaříka bude Tomáš Petráček. 

 Dnes (24.1.) je adorační den naší farnosti. K adoraci zveme od 11:00 do 18:00. 

 Příležitost ke sv. smíření je v současné době vždy půl hodiny před večerní 
bohoslužbou nebo na požádání po ranní mši sv. a každý pátek od 15:00, kdy je 
současně adorace.    

 Děkujeme všem, kdo podpořili Tříkrálovou sbírku. Dnes je poslední den, kdy je 
možné přispět svým darem při návštěvě kostela. 

Salesiánské středisko mládeže spustilo přihlašovánı ́na letnı ́tábory. 
Můžete vybıŕat z vıće než 20 pobytových a přıḿěstských táborů pro různé 
věkové skupiny: od předškolnıćh dětı ́až po dospělé. Letos pořádáme také tři tábory 
pro rodiny! Přihlašovánı ́probıh́á na stránkách brno.sdb.cz/stredisko

 




