OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 21.3. do 28.3.2021
 Dnes je 5. neděle postní, v čtvrtek je slavnost Zvěstováním Páně, příští neděle je
Květná neděle.
 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. Vzhledem k tomu, že je ve čtvrtek slavnost
Zvěstování Páně, bude navíc ještě mše sv. v 17:00. Je třeba, aby ti, kdo se chtějí
účastnit, se přihlašovali na 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 tento týden v pondělí a v 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:
neděle
pondělí-pátek
pátek
Květná neděle

14:00-16:00
po ranní mši sv. (na požádání)
17:30-18:00
9:00-12:00 a 15:00-18:00
14:00-17:00

 Ve středu 24.3. v 19:00 se můžeme těšit na Žabovřeské rozmlouvání, které bude
přenášeno na kanále YouTube Salesiáni Žabovřesky. Hostem Zdeňka Jančaříka
bude salesián Ladislav Heryán. Hlavním tématem rozhovoru bude jeho poslední
kniha Exotova abeceda.

 Příští sobotu (27.3.) po ranní mši sv. bude v našem kostele předvelikonoční úklid.
Prosíme ty, kdo jsou ochotní se zapojit, aby si s sebou přinesli čistící prostředky na
okna a kbelíky, protože by nám pravděpodobně stávající počty nestačily. Už předem
všem děkujeme.
 Na Květnou neděli jsme tradičně pořádali Misijní jarmark. Ten nebude možné
udělat v obvyklém rozsahu, ale bude během dopoledního podávání sv. přijímání
připraveno něco na ozdobení vašich domácností. Dobrovolným příspěvkem
podpoříte činnost církve v misijních zemích.

 Upozorňujeme, že příští víkend nás čeká změna času, tzn., že budeme mít noc ze
soboty na neděli o hodinu kratší.
 27. března začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako
minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a
příslušnosti k církvi dobrovolná. Naši biskupové nás vybízejí, abychom se přihlásili
nejen k víře, ale také k církvi. Protože čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí,
tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž
se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet.

