OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 12.9. do 19.9.2021
 Dnes je 24. neděle v mezidobí, v pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve, v úterý je svátek Povýšení svatého kříže, ve středu je
památka Panny Marie Bolestné, ve čtvrtek je památka sv. Ludmily, mučednice.
Příští neděle je 25. neděle v mezidobí.
 Zveme dnes (12.9.) do Denisových sadů na benefiční koncert na podporu díla
českých salesiánů na misiích v Bulharsku. Program je na nástěnce.
 Příští neděli (19.9.) budou tradiční Svatováclavské hody. Slavnost začíná mší sv.
ve 14.00 na náměstí vedle kaple sv. Václava na Burianově náměstí. Celkový
program najdete ve vývěsce.
 Těm, kdo mají zájem o křesťanskou výchovu svých dětí, nabízíme výuku
náboženství a různá společenství. Přihlašování probíhá přes náš web. Na webových
stránkách střediska vedle kroužků je oddělení Křesťanská výchova a tam je nabídka
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.
 Naše farnost nabízí i v tomto školním roce zajímavé výlety pro děti. První se
uskuteční v sobotu 25.9. do Předklášteří u Tišnova. Bližší informace najdete na
plakátku a na webových stránkách. Přihlašování přes web bude možné do 23.9.
Těší se na vás sestry Dari a Majka a o. Pavel.

 Zveme na farní pouť na Vranov v neděli 26.9. Sraz poutníků je ve 13:30 na
začátku lesa za Útěchovem směr Vranov. Mše sv. na Vranově začíná v 15:00.

 Vzhledem k tomu, že se v současné době připravuje skupina mladých na přijetí sv.
biřmování, začne nová příprava až příští rok. Chceme ji zahájit společnou účastí
na celostátním setkání mládeže v Hradci Králové. Pak se budeme intenzivně
scházet po celý rok a přípravu zakončíme táborem o prázdninách 2023. Zájemci
mohou už teď projevit zájem o přípravu na e-mailu: birmovani@brno.sdb.cz

 V současné době nabízíme přípravu ke svátostem pro dospělé. Přihlásit se
mohou ti, kdo by chtěli být pokřtěni a také ti, kdo chtějí přijmout sv. biřmování nebo
jinou iniciační svátost. K přihlášení použijte e-mail: farnost@brno.sdb.cz
 Prosíme, abyste při bohoslužbách dodržovali tato pravidla: rozestupy mezi
účastníky, dále je potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si
dezinfikovat ruce.

