
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 31.10. do 7.11.2021 

 Dnes je 31. neděle v mezidobí, v pondělí je slavnost Všech svatých, v úterý 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Ve čtvrtek je památka sv. Karla 
Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. neděle v mezidobí. 

 Mše sv. v úterý 2.11. v 18:00 nebude v kapli sv. Václava, ale v kostele. 

 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. 

 Plnomocné odpustky pro naše zemřelé je letos možné získat po celý měsíc 
listopad, kterýchkoli osm dní do 30.11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný 
den navštívit hřbitov, pomodlit se za zemřelé a na úmysl Svatého Otce, přijmout P. 
Ježíše v eucharistii a v okruhu těchto dní sv. smíření. Kromě toho senioři, nemocní a 
všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště, mohou získat 
odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, 
zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další 
podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před 
obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.  

 Příprava dětí na přijetí svátostí začne v pátek 12.11.  

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

 Dnes (31.10.) není farní kavárna. 
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