
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 5.12. do 12.12.2021 

 Dnes je 2. neděle adventní, v pondělí je památka sv. Mikuláše, biskupa, v úterý je 
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve středu je slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Příští neděle je 3. neděle adventní. 

 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 7.12. v 19:00 u nás v kostele. Můžeme 
tak prožít v modlitbě předvečer slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie.  

 Každé adventní úterý zveme především děti na roráty. Mše sv. začíná ráno už 
v 6:30, po mši sv. je pro děti pod kůrem připravený teplý čaj a snídaně do ruky.    

 Rádi bychom podpořili v tuto dobu lékaře a zdravotníky. Současná situace je pro 
ně z mnoha důvodů těžší, než tomu bylo třeba před rokem. Tehdy jsme jim veřejně 
tleskali, dnes si zasluhují naši vděčnost o to víc. Můžeme ji projevit dvojím 
způsobem:                         
1. Spojme se v modlitbě; může nám k tomu posloužit kartička, kterou najdete u 
východu z kostela. Na jedné straně je modlitba zformulovaná pro dospělé, na druhé 
straně je prosba vyjádřena více dětským způsobem. Navrhujeme tuto modlitbu vložit 
do našich večerních modliteb.                
2. Svou podporu můžeme vyjádřit také hmotně tím, že pro lékaře a zdravotníky 
připravíme dárkový balíček (např. káva, čokoláda, drobnost, která potěší). Tyto 
balíčky, prosím, přineste příští neděli (12.12.) do kostela a my je předáme na 
pracoviště těch, kdo jsou v první linii.  

 Letos se Živý Betlém nebude moci uskutečnit tak, jak jsme na něj byli zvyklí. 
Chceme ale vytvořit Živý Betlém trochu jinak. Ty z vás, kdo se chtějí zapojit, 
prosíme, aby se vyfotili podle instrukcí, které najdou na plakátě v chodbě kostela 
nebo při vstupu do střediska. Fotku pak pošlete prostřednictvím formuláře, odkaz na 
něj je v instrukcích na plakátech a našich webových stránkách. Z vašich fotografií 
pak vytvoříme Živý Betlém nás všech, kdo se chceme spojit na cestě za malým 
Ježíšem v jeslích.    

 Adventní cesta pro děti. Děti, máme jenom 3 týdny, abychom pomohli na cestě 
Svaté rodině přes hory do Betléma. I tuto neděli na nás čeká příběh s úkolem a 
omalovánkou, kterou si doma vystřihnete a donesete příští neděli na nástěnku tady 
v kostele. Příběhy se budou rozdávat po mši nebo visí u nástěnky. A teď už rychle, 
protože Josef si doma zapomněl nářadí a potřebuje naši pomoc! 


