OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 14.2. do 21.2.2021
 Dnes je 6. neděle v mezidobí, ve středu je Popeleční středa, den přísného postu,
tzn. Půst od masa a půst újmy. Příští neděle je 1. neděle postní.
 Mše sv. v našem kostele budou tento týden takto: od pondělí do soboty ráno
v 7:00, v pondělí a úterý, čtvrtek a pátek večer v 18:00.

 Ve středu v 18:00 a v neděli v 9:00 přenášíme 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.

 Na popeleční středu bude v kostele ráno v 7:00 mše sv. pouze pro ty, kdo si
předem budou rezervovat místo. Večer v 18:00 bude mše sv. přenášená
z komunitní kaple.

 Popelec bude možné přijmout po ranní mši sv. od 7:45 do 8:30 a rovněž večer po
streamované mši sv. z komunitní kaple od 18:45 do 19:30. Možnost přijmout
popelec bude i v neděli 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.

 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 a také v neděli odpoledne od 14:00 do 15:00.

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v pátek
budeme začínat tuto modlitbu v 17.20. Prosíme ty, kdo by se chtěli zapojit, ať se
zapíší do rozpisu na stolku vzadu v kostele.

 Dnes končí Národní týden manželství. Na našich webových stránkách najdete
krátké video, které může být dobrým impulsem pro manžele pro nadcházející postní
dobu.

