
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 19.12. do 26.12.2021 

 Dnes je 4. neděle adventní, v sobotu je slavnost Narození Páně a v neděli svátek 
Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 

 Zveme především děti na roráty a následnou snídaní toto adventní úterý (21.12.) v 
6:30 a pak ještě ve čtvrtek  23.12. v 7:00, kdy po snídani vyrazíme, pokud to počasí 
dovolí, na výlet. Na ten je potřeba se přihlásit přes naše webové stránky.  

 Příležitost k předvánoční sv. smíření bude ve středu (22.12.) a čtvrtek (23.12.) vždy 
dopoledne od 9:00 do 11:00 a v podvečer od 16:30 do 18:00. 

 Vánoční mše sv. pro děti bude 24.12. v 15.00. Půlnoční bohoslužba ze slavnosti 
Narození Páně bude ve 22.00, na Boží hod vánoční a rovněž 26.12. budou mše sv. 
jako v neděli. 

 Betlémské světlo si bude v našem kostele k dispozici od čtvrtku 23.12.  

 Adventní cesta pro děti. Děti, do Betléma už zbývá necelý týden cesty, proto 
neváhejte a pomozte Svaté rodině. U nástěnky vás čeká další příběh s úkolem a 
omalovánkou.  

 Ve dnech 25. a 26.12. chceme umožnit lidem, aby mohli navštívit náš kostel mimo 
bohoslužby a zastavit se u Betléma. Kostel bude takto otevřený od 14.00 do 18.00. 
Kdo byste se chtěli zapojit do služby u Betléma, zapište se, prosím, v sákristii na 
rozpis. Děkujeme. 

 Děkujeme všem, kdo se zapojili do poděkování našim lékařům a zdravotníkům. 
Dárky jsme předali, všichni obdarovaní děkují za podporu.    

 Díky patří také všem, kdo se podíleli na předvánočním úklidu kostela. Ať vám Pán 
hojně odmění.  

 Před týdnem jsme informovali o připravovaných Manželských večerech. Manželé, 
kteří jste se rozhodli, že se programu chcete zúčastnit, zapište se na přihlašovací list 
na stolku vzadu v kostele. 

 V lednu se jako každoročně uskuteční Tříkrálová sbírka. Ti, kdo se chtějí zapojit do 
skupinek koledníků, zanechte, prosím, kontakt v sakristii.  


