
  OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 9.5. do 16.5.2021 

 Dnes je 6. neděle velikonoční, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, 
v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola. Příští neděle je 7. neděle velikonoční.  

 Mše sv. v našem kostele v neděli jsou v 7:30, 11:00 a 18:00. Na bohoslužby 
v sobotu večer a v neděli je potřeba si rezervovat místo buď 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. Na tomto kanále zveme také k modlitbě růžence a adoraci vždy 
v pondělí ve 20:00.  

 Ti, kdo se účastní mše sv. prostřednictvím sociálních sítí, mohou přijmout P. Ježíše 

v eucharistii v neděli odpoledne od 14:00 do 15:00. 

 Dnes (9.5.) je svátek našich maminek. Vyprošujeme jim Boží požehnání a ochranu 
P. Marie.  

 Tato neděle je dnem, kdy si připomínáme pronásledované křesťany, modlíme se 
za ně a také dnešní sbírka je určena na jejich podporu.  

 Po dlouhé prodlevě začíná svou činnost většina kroužků, včetně náboženství, 
setkání ministrantů a jiných skupin v rámci křesťanské výchovy.  

 Ve středu 12.5. v 19:00 zveme na kanálu YouTube Salesiáni Žabovřesky na další 
Žabovřeské rozmlouvání. Hostem Zdeňka Jančaříka bude Stanislav Balík.  

 V pátek 14.5. začíná novéna k Duchu Svatému. Podobně jako apoštolové s P. 
Marií chceme také my prosit o dar Ducha Svatého. Zveme ke společné modlitbě, po 
devět večerů se budeme scházet v našem kostele vždy ve 20:00.  

 V měsíci květnu je každý den v 17:30 májová pobožnost. Kdo byste chtěli vést 
některý den tuto modlitbu, zapisujte se, prosím do rozpisu na stolku vzadu v kostele. 
Manuál májových pobožností je přiložen.  

 Dnes (9.5.) po všech bohoslužbách je možné si koupit tašku, které vznikla jako 
památka na naše on-line vysílání.  

 Prosíme, abyste při bohoslužbách dodržovali tato pravidla: rozestupy 2 metry mezi 
účastníky bohoslužby, je dále potřeba používat respirátory a při vstupu 
do kostela si dezinfikovat ruce. 


