
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 29.8. do 5.9.2021 

 Dnes je 22. neděle v mezidobí, v pátek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a 
učitele církve. Příští neděle je 23. neděle v mezidobí.  

 Tento týden jsou mše sv. v pondělí a úterý jen ráno v 7:00. Od středy budou 
bohoslužby už v plném rozsahu. 

 V pátek je 1. pátek v měsíci. Od 15:00 bude tichá adorace a příležitost ke sv. 
smíření. 

 Vzadu v kostele je umístěna schránka, do které můžete vhodit své připomínky, 
náměty, či prosby pro pastorační radu farnosti, která se setká příští neděli (5.9.) Je 
možné rovněž využít e-mail farnost@brno.sdb.cz.  

 V pátek (3.9.) odstartujeme ve středisku nový rok akcí, která se jmenuje příznačně 
Otvírák. Nejen, že otevřeme brány dokořán, ale nabídneme spoustu zajímavých 
aktivit pro návštěvníky všeho věku. Artistické kousky, hudba, míčové hry, táborák. K 
tomu taneční soutěž, nebo speciální bahenní koupel chodidel. V kostele bude ještě 
poslední příležitost prohlédnout si výstavu fotografií z Nového Zélandu. Rozhodně to 
bude stát za to, takže přijďte v pátek v 15 hod. 

 Zveme na Benefiční koncert na podporu díla českých salesiánů na misiích 
v Bulharsku. Koncert se uskuteční v neděli 12.9. v Brně v Denisových sadech od 16 
hod. Cílem benefičního koncertu je podpořit projekt výchovy a vzdělávání 
nejchudších dětí ve Staré Zagoře. Program je na nástěnce.  

 Těm, kdo mají zájem o křesťanskou výchovu svých dětí, nabízíme výuku 
náboženství a různá společenství. Přihlašování probíhá přes náš web. Na stránkách 
střediska se dostanete na kroužky a aktivity. Vedle kroužků máme zvláštní oddělení 
Křesťanská výchova a tam najdete nabídku náboženství a různých společenství. 

 Pro děti, které se budou připravovat v tomto roce na přijetí svátostí, je důležitou 
součástí absolvování náboženství 3. třídy. 

 Všechny kroužky a rovněž výuka náboženství zahajují svou činnost od pondělí 13.9. 

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