
  OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 23.5. do 30.5.2021 

 Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého, v pondělí je slavnost Panny Marie 
Pomocnice křesťanů, patronky naší farnosti. ve středu je památka sv. Filipa 
Neriho, kněze, ve čtvrtek je slavnost Posvěcení našeho kostela. Příští neděli je 
slavnost Nejsvětější Trojice.  

 Příští neděli (30.5.) budou mše sv. s našem kostele už v obvyklém čase, tj neděli 
jsou v 7:30, 9:30, 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. 
Mši sv. v 9:30 plánujeme venku v amfiteátru, v případě nepříznivého počasí 
budou ti, kdo se přihlásili, v kostele a ti, kdo se nepřihlásili, v sále pod kostelem.   

 Z komunitní kaple na kanálu YouTube Salesiáni Žabovřesky budeme přenášet už 
jen modlitbu růžence a adoraci v pondělí 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.  

 Sbírka tuto neděli (23.5.) je určena na potřeby diecézní Charity. Všem dárcům Pán 
Bůh zaplať. 

 V pátek 28.5. bude Noc kostelů. Letos, vzhledem k ještě do nedávna platným 
nařízením ohledně podobných akcí, je program v různých brněnských kostelích 
jednodušší. Přesto se Noc kostelů uskuteční. Program je na webových stránkách 
nebo v tištěné podobě vzadu v kostele.  

 Středisko mládeže pro děti připravilo dětský den ve stylu westernu. Trasa o délce 
cirka 2,5 km a desítce úkolů je schůdná i pro rodiny s kočárky. Začátek je u 
"Komínské Doliny". Děti se mohou těšit na hodnotnou tombolu a odměny. "Jsi 
připraven stát se šerifem velkoměsta? Pomůžeš zachránit ztracené koně? Akce trvá 
od soboty 29. května až do pondělí 31. května. Více informací naleznete na 
plakátku v předsíni kostela nebo na Facebookové události Dětský den 2021. 

 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. 


