
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 14.11. do 21.11.2021 

 Dnes je 33. neděle v mezidobí, ve středu je památka sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice, příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. 

 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 .   

 Sestry salesiánky srdečně zvou všechny, kdo mají rádi hudbu a zpěv, na slavnost 
sv. Cecílie příští neděli (21.11.) od 15:00 v sále pod kostelem. Bližší informace jsou 
na plakátku. Vstup bude možný jen při dodržení všech za týden aktuálních proti-
covidových opatření.  

 Naše farnost zve v sobotu 27.11. od 14:00 do 18:00 k výrobě adventních věnců. 
Akce je určena pro celé rodiny, připravujeme také program pro děti. Samotné tvoření 
bude probíhat v zastřešené části u hlavního vstupu do střediska. V případě 
přísnějších hygienických předpisů bude možné si zakoupit balíček s materiálem pro 
domácí výrobu. Srdečně zveme.  

 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.  

 Nedělní farní kavárna až do odvolání nebude.  
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