
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 17.10. do 24.10.2021 

 Dnes je 29. neděle v mezidobí, v pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty, ve 
čtvrtek je památka bl. Karla Rakouského a v pátek je památka sv. Jana Pavla II., 
papeže. Příští neděle je 30. neděle v mezidobí, den modliteb za misie. 

 Dnes (17.10.) odpoledne od 15 hod. proběhne drakiáda na Medlánském 
kopci. Všichni jste srdečně zváni. Informace jsou na plakátku.   

 Ve středu 20.10. v 19:00 bude v našem kostele další Žabovřeské rozmlouvání. 
Hosty tentokrát budou Jiří Zajíc a Martin Zikmund. Srdečně zveme. 

 Příští neděli budeme slavit 95. světový den misií. Téma tohoto dne pro letošní rok 
zní: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ Toto 
misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je nejsilnější 
celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích 
světa modlí za společné dílo evangelizace. Děkujeme všem, kdo se budou příští 
neděli podílet na sbírce na Papežská misijní díla. 

 V neděli 24.10. se uskuteční v naší farnosti po dopoledních bohoslužbách tzv. 
Misijní koláč. Prosíme maminky a babičky o napečení koláčů a jiných dobrot, které 
doneste v neděli ráno na připravené stoly v předsíni kostela. Výtěžek z prodeje bude 
odeslán na podporu Papežských misijních děl. 

 Od začátku října se opět začal scházet Salzáček. Tento rok jsou tu s dětmi i Flíček 
a Jůlinka a s dětmi si povídají o evangeliu a společně připravují otázky pro kněze. 
Do Salzáčku srdečně zveme všechny děti od těch nejmenších až do 12 let, a to 
každou neděli od 9:00 do místnosti pod kůrem. V Salzáčku probíhá nejen příprava 
na evangelium s Flíčkem a Jůlinkou, ale taky nácvik písniček a příprava na mši 
svatou. Rádi přivítáme kohokoliv z řad rodičů dětí či mládeže, kteří by se chtěli 
zapojit.             

 Je ti 14 - 16? Další Space je zde. Tentokrát ve víkendové verzi. 48 hodin mimo 
Brno, noční i denní akce, trochu hloubky a relaxu. Na víkendovku se můžeš hlásit 
přes web, nebo v ORCu na Baru. Uzávěrka přihlášek je v úterý 19. 10..  

 Vzadu v kostele je umístěna schránka, do které můžete vhodit své připomínky, 
náměty, či prosby pro pastorační radu farnosti, která se setká v neděli 31.10. Je 
možné rovněž využít e-mail farnost@brno.sdb.cz.  

 Od první neděle v říjnu se rozběhla farní kavárna. Je to prostor pro setkání s přáteli 
i k poznání nových lidí. Pro návštěvníky připravujeme jednoduchá pravidla, aby nám 
tam všem bylo dobře. Současně upozorňujeme, že v neděli 31.10. bude kavárna 
zavřená.  
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