OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 7.11. do 14.11.2021
 Dnes je 32. neděle v mezidobí, v úterý je svátek Posvěcení lateránské baziliky,
ve středu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Ve čtvrtek je
památka sv. Martina, biskupa, v pátek je památka sv. Josafata, biskupa a
mučedníka, v sobotu je památka sv. Anežky České, panny. Příští neděle je 33.
neděle v mezidobí.
 17. října byla v naší diecézi zahájena synoda o církvi. Vše o synodě, tzn. Co je
smyslem synody, Diskutovaná témata, Jak vést skupinku, Co s výsledky, ke kterým
jsme došli a spoustu podnětů najdete na stránkách www.synoda.cz . Zapojit se
může každý minimálně modlitbou. Aktivně se mohou zapojit už existující skupiny a
společenství, ale mohou se utvořit i skupiny nové. Jde o to, vybrat si otázku, která je
dané skupině blízká, postupovat podle navrženého schématu a výsledky poslat na
závěr procesu v lednu 2022 na adresu farnost@brno.sdb.cz .
 Sbírka na misie v neděli 24.10. činila 44.144,- Kč a v rámci Misijního koláče tutéž
neděli se vybralo 19.500,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 Rodiče s dětmi zveme na oslavu Svatého Martina. Dojede k nám v plné parádě
v úterý 9.11. v 16:30. Kromě jeho příjezdu se dočkáme také divadelního kousku
zobrazujícího jeho život, spousty zpívání a také tradičního lampiónového průvodu.
Chybět samozřejmě nebudou ani čerstvě upečené svatomartinské rohlíčky, na
kterých si každoročně ukazujeme, že nejsme na světě sami a že nám záleží na
našich blízkých. Abychom si akci užili bez obav, prosíme o dodržení hygienických
opatření popsaných na plakátku. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

 Příprava dětí na přijetí svátostí začne v pátek 12.11. v 17:00 ve farním sále.
 Sestry salesiánky srdečně zvou farníky, kteří mají rádi hudbu a zpěv, na slavnost
sv. Cecílie v neděli 21.11. od 15:00 v sále pod kostelem. K poslechu i zpěvu bude
hrát Covidová kapela Brněnská náplava se zpěvem Zdeňka Jančaříka. Další
informace jsou na plakátku.

 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.
 Vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných a zpřísněným proti-epidemiologickým
předpisům až do odvolání farní kavárna nebude.

