OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 21.11. do 28.11.2021
 Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále, v pondělí je památka sv. Cecílie, panny
mučednice, ve středu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů,
mučedníků, příští neděli je 1. neděle adventní.
 Děkujeme všem, kdo se zapojili do synodních skupin. Ti z vás, kdo mají zájem se
aktivně podílet na tématech a dosud nemají svou skupinu, mají možnost se zapsat
na přihlašovací list vzadu v kostele, nebo zanechat kontakt prostřednictvím e-mailu:
farnost@brno.sdb.cz . Přihlašujte se co nejdříve, nejpozději do příští neděle (28.11.).
 Připravovaná slavnost sv. Cecílie tuto neděli odpoledne, se z důvodu velkého
nárůstu počtu nakažených covidem-19, neuskuteční.
 Zveme v příští sobotu (27.11.) od 14:00 do 18:00 k výrobě adventních věnců.
Tvoření bude probíhat v zastřešené části u hlavního vstupu do střediska nebo bude
možné si zakoupit balíček s materiálem pro domácí výrobu. Srdečně zveme.
 Ve středu 1.12. v 19:00 bude v našem kostele Žabovřeské rozmlouvání. Zdeněk
Jančařík povede tentokrát rozhovor s Liborem Všetulou na téma „Mladí lidé a jejich
víra“.
 Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke
zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či
panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme
spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad
je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich
životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnost a nechci přispět k ještě většímu
rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta
nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří
mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele
nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého
hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu
stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své
svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním
očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není
třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní
zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí
dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK

