OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 23.1. do 30.1.2022
 Dnes je 3. neděle v mezidobí. V pondělí je svátek sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve, v úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Ve středu
je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů a v pátek památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4. neděle v mezidobí.
 V pondělí 24.1. bude v naší farnosti celodenní adorace. Kdo byste měli zájem se
do ní zapojit, zapisujte se, prosím, do rozpisu, který je na stolku vzadu v kostele.
 Od pondělí 24.1. je možné se přihlašovat na naše tábory 2022.
 Další setkání seniorů se uskuteční poslední úterý v měsíci 25. ledna v 16:00 ve
farním sále.
 Důležité upozornění ohledně Žabovřeského rozmlouvání. Plánované Žabovřeské
rozmlouvání s karmelitánem P. Vojtěchem Kodetem se neuskuteční. Budeme
hledat náhradní termín.
 Poslední týden v lednu slavíme našeho zakladatele Dona Boska, a protože si na
něm pořádně zakládáme, slavíme ho s dětmi a mladými celý týden aktivitami, které
připomínají jeho bohatý život. V pondělí to Roztančíme, v úterý utečme z vězení, ve
středu nás čeká lekce akrobacie, ve čtvrtek Rukodělné hrátky a v pátek speciální
Ruleta Dona Boska, kde si mohou účastníci vytočit spoustu zajímavých a zábavných
věcí. Tak neváhejte a pojďte s námi slavit do ORCu.
 V sobotu 22.1. měla svátek bl. Laura Vicuna, patronka komunity našich sester
salesiánek. Obvykle v této souvislosti nás sestry zvaly na Den otevřených dveří.
Letos můžeme nahlédnout do jejich komunity prostřednictvím nástěnky, kterou pro
nás připravily vzadu v kostele.
 Z důvodu nepřítomnosti paní uklízečky během února, sháníme náhradní pomoc
pro úklid vnitřních prostor na dohodu o provedení práce. Jedná se o úklid ve
večerních hodinách (po skončení různých aktivit, tedy po 19.00) nebo v brzkých
ranních hodinách. Bližší informace nebo upřesnění získáte u Jirky Baláše nebo
můžete využít mail: reditel@brno.sdb.cz, zde se také mohou přihlašovat zájemci.
Děkujeme za spolupráci.

