
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 19.9. do 26.9.2021 

 Dnes je 25. neděle v mezidobí, v pondělí je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, 
Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků, v úterý je svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty, ve čtvrtek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Příští 
neděle je 26. neděle v mezidobí. 

 Dnes (19.9.) jsou tradiční Svatováclavské hody. Začínají mší sv. ve 14.00 na 
Burianově náměstí u kaple sv. Václava. Celkový program dne je ve vývěsce. 

 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 jsou na 
plakátku. Přihlašování je přes web a do 23.9. Těší se na vás sestry Dari a Majka. 

 Tradiční farní pouť na Vranov se uskuteční příští neděli (26.9). Sraz pro pěší 
poutníky je ve 13.30 na konci Útěchova. Mši sv. na Vranově celebruje novokněz P. 
Dominik Kovář. 

 Rok se s rokem sešel a máme opět Den turnajů v ORCu. Přijďte si zahrát kalčo, 
pukec, nebo air hockey. Začínáme ve středu (22.9.) ve 14.00 v ORCu. 

 V našem středisku je Klub maminek, který pracuje na základech salesiánské 
pedagogiky a má programy pro rodiče s dětmi. V některých aktivitách (např. 

angličtiny pro předškolní věk, Keramické šikulky, Výtvarné šikulky a Zpívánky 
pro nejmenší) jsou ještě volná místa. Vřele doporučujeme. 

 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  

 Od října začne příprava 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.  
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