OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 24.10. do 31.10.2021
 Dnes je 30. neděle v mezidobí, den modliteb za misie. Ve čtvrtek je svátek sv.
Šimona a Judy, apoštolů a v pátek je památka bl. Michala Ruy, kněze a bl.
Restituty Kafkové, řeholnice. Příští neděle je 31. neděle v mezidobí.
 Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 Příští víkend v noci ze soboty na neděli přecházíme na zimní čas, tzn., že budeme
mít možnost si o hodinu déle pospat.

 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.

 Blíží se památka všech věrných zemřelých, kdy se modlíme za naše zemřelé,
abychom jim vyprosili místo u Boha. Upozorňujeme, že plnomocné odpustky pro
naše zemřelé můžeme získat ve dnech 1. až 8. listopadu. Podmínky pro získání
plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout
eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se
na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 2.11. v 19:30 u nás v kostele. Můžete se
s námi modlit, chválit nebo jen tak poslouchat. Těší se na vás Ráďa Těšíková, Mája
Kadlecová a další.

 V sobotu 6.11. se uskuteční další výlet pro děti, tentokrát do Sloupu v Moravském
krasu. Na děti čeká návštěva jeskyní a známého poutního kostela Panny Marie.
Bližší informace jsou na plakátku. Těší se průvodci sestra Dari a otec Pavel.
 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.
 Příští neděli (31.10.) nebude farní kavárna.

