
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách 

v týdnu od 7.2. do 14.2.2021 

 Dnes je 5. neděle v mezidobí, ve středu je památka sv. Scholastiky, panny. Ve 
čtvrtek je památka Panny Marie Lurdské, příští neděle je 6. neděle v mezidobí. 

 Mše sv. v našem kostele budou tento týden beze změn, tj. 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.                             
Přijmout P. Ježíše v eucharistii je možné 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 jen v pondělí a v pátek ve 20:00. Připojit se můžete na 
kanále YouTube Salesiáni Žabovřesky nebo prostřednictvím rádia Proglas.  

 Ve středu v 19:00 se můžete těšit na další Žabovřeské rozmlouvání 
prostřednictvím kanálu YouTube Salesiáni Žabovřesky. Hostem Zdeňka Jančaříka 
bude Milan Tesař.  

 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. 

 Zítra začíná Národní týden manželství. Na našich webových stránkách najdete 
krátké video, které může být dobrým impulsem nejen pro tento týden, ale i pro 
postní dobu. 

 Ve čtvrtek je Světový den nemocných. Papež František napsal k tomuto dni list, 
který si můžete celý přečíst.  

 Děkujeme všem, kdo jste nám poslali tip na oblíbenou hru. Seznam her najdete na 
webové stránce komunity, kde jsou různé informace o Druhé vlně.  

 Jak už jsme upozornili posledně, ve středisku půjčujeme deskovky. Jak a za 
jakých podmínek si je můžete půjčit, najdete na webové stránce střediska. Na této 
stránce najdete i různé impulsy pro nastávající Masopustní týden. 

 Velké díky všem, kdo jste podpořili sbírku hraček a potřeb pro děti Pomáháme 
společně.    


