
OHLÁŠKY 
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách 

v týdnu od 7.3. do 14.3.2021 

 Dnes je 3. neděle postní, v pondělí je připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka, 
v sobotu je výroční den zvolení papeže Františka a příští neděle je 4. neděle postní. 

 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. Od tohoto týdne bude nutné se přihlašovat 
na všechny bohoslužby přes rezervační systém na webu farnosti nebo v sakristii. 

 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. 

 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 takto:       
pondělí-pátek po ranní mši sv. (na požádání)      
   17:30-18:00          
pátek   9:00-12:00 a 15:00-18:00       
neděle  14:00-15:00   

 Mnoho našich aktivit je určeno široké veřejnosti. Chtěli bychom ale především 
podpořit vás, kdo se cítíte doma v našem kostele. Ze všech věkových skupin jsme 
vybrali manžele do 50 let. Pro ty, kdo chtějí vědět více o chystané aktivitě, jsme 
připravili v předsíni našeho kostela obálky s dalšími informacemi. Pokud možno, 
vyzvedněte si obálku ještě dnes (7.3.).  

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v pátek 
budeme začínat tuto modlitbu v 17.30. Prosíme ty, kdo by se chtěli zapojit, ať se 
zapíší do rozpisu na stolku vzadu v kostele. 

 Sestry salesiánky zvou děvčata ve věku 15-18 let na on-line duchovní obnovu. 
Uskuteční se už tento víkend (12.-13.3.). Přihlásit se je možné do středy 10.3. na 
adrese: eva.liskutinova@fma.cz. 


