OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 12.12. do 19.12.2021
 Dnes je 3. neděle adventní, v pondělí je památka sv. Lucie, panny a mučednice, v
úterý je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4.
neděle adventní.
 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.
 Minulou neděli jsme vyhlásili, jak můžeme podpořit v tuto dobu lékaře a
zdravotníky. Vedle podpory modlitbou, ke které zveme všechny (inspirovat se
můžete modlitbou na kartičce u východu z kostela), můžeme svou morální podporu
vyjádřit i malým balíčkem. Mnozí jste jej už přinesli, ale pokud se ještě chcete
zapojit, je možné balíček doplněný třeba i dětským obrázkem a přáním, přinést
nejpozději do pondělního večera na recepci. Všem dárcům děkujeme.
 Letos bude Živý Betlém trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Ty z vás, kdo se chtějí
zapojit, prosíme, aby se vyfotili podle instrukcí a fotku odeslali prostřednictvím
formuláře do 15.12. Potřebné informace ohledně focení i odkaz kam poslat fotografii,
najdete na plakátě v chodbě kostela nebo na farních webových stránkách. Z vašich
fotografií pak chceme vytvořit velký baner všech, kdo putují do Betléma.
 Manželské páry zveme k posílení vztahu, duchovnímu impulsu a poznání dalších
párů ve farnosti prostřednictvím tří Manželských večerů. Program jednotlivých
sobotních večerů a jejich termíny najdete na plátku v chodbě kostela. Přihlašování
bude probíhat příští neděli (19.12.) v kostele vždy po mši sv. Upozorňujeme, že
kapacita je omezená.
 Adventní cesta pro děti. Děti, do Betléma už zbývají necelé 2 týdny cesty, proto
neváhejte a pomozte Svaté rodině. U nástěnky vás čeká další příběh s úkolem a
omalovánkou.
 Jako každým rokem vyhlašujeme na sobotu 18.12. po ranní mši v cca 7:30 velký
úklid kostela. Poněvadž se sejdeme ve větším počtu, prosíme, vezměte si s sebou
čistící prostředky na okna a nějaký kbelík. Všem obětavců děkujeme za mimořádnou
výpomoc.
 Vzadu mezi nabídkou knih a svíček je nově také sbírka básní z dílny našeho
farníka Honzy Šlachty, jehož básničky mnozí znáte z našeho farního časopisu
Žabokuk. Básně jsou doplněny něžnými obrázky také naší farnice Lucky Vlachové.
Celý výtěžek z prodeje je věnován na podporu programů pro manžele a rodiny,
můžete tak nejen udělat radost sobě nebo někomu blízkému, ale zároveň podpořit
tyto dobré aktivity.

 Dnes (12.12.) dopoledne po bohoslužbách probíhá Misijní jarmark. Výtěžek bude
věnován na Papežská misijní díla.
 V lednu se jako každoročně uskuteční Tříkrálová sbírka. Ti, kdo se chtějí zapojit do
skupinek koledníků, zanechte, prosím, kontakt v sakristii.

