
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 27.2. do 6.3.2022 

 Dnes je 8. neděle v mezidobí. Ve středu je Popeleční středa, příští neděle je 1. 
neděle postní.   

 Papež František vyzývá všechny, aby z Popeleční středy učinili Den postu za mír. 
Povzbuzuje k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě 
a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím.  

 Sbírka tzv. Haléř sv. Petra minulou neděli činila 47.443,- Kč. Dnešní sbírka bude 
odeslána Charitě na pomoc Ukrajině. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 Na popeleční středu bude příležitost ke svátosti smíření jak ráno od 7 hod., tak 
večer, kdy budou připraveni dva zpovědníci už od 17.00. 

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v pátek 
a v neděli budeme začínat tuto modlitbu v 17.20. Prosíme ty, kdo by se chtěli zapojit, 
ať se zapíší do rozpisu na stolku pod kůrem. Při zapisování uveďte, prosím, i to, zda 
chcete, aby byl přítomen varhaník k doprovodu písně.  

 Od pátku 4.3. bude páteční adorace a příležitost ke sv. smíření už opět od 15 hod.  

 V sobotu 12.3. v 15:00 bude mše sv. spojená s udílením sv. nemocných. Prosíme 
zájemce, aby se zapsali k přijetí této svátosti vzadu na stolku u nástěnek. 

 Blíží se doba postní a pro děti je připravena speciální aktivita. Letos chceme 
dětem přiblížit některá zastavení křížové cesty a pozvat je k tomu, aby byly P. Ježíši 
blízko, když on nás má tak rád.                     
Tuto naši společnou cestu zahájíme o 1. neděli postní 6.3. Děti dostanou sešitek 
s úkoly na celou postní dobu. Za splněný úkol si vezmou z připravené krabičky u 
nástěnky dvě samolepky, představující kamínky na cestě. Jeden kamínek nalepí na 
vyznačenou společnou cestu na nástěnce a druhý si nalepí do svého sešitku. Každá 
neděle má svou barvu kamínku. Děti mohou během postní doby získat drahokamy, 
když splní speciální úkol – např. účast na křížové cestě nebo na mši sv. ve všední 
den.                                                                   
Zakončení naší společné cesty bude v neděli Božího milosrdenství, kdy děti 
přinesou vyplněné sešitky v obětním průvodu a mohou čekat malé překvapení.  

 Náš spolubratr Jenda Gacík se ze zdravotních důvodů s naší komunitou rozloučí. 
Odchází do Boršic u Buchlova, kde bude podle sil sloužit v domě pokojného stáří. 
Společně se s nim rozloučíme v neděli 27.3. 

 Pokud máte mezi svými blízkými či známými lidi, kteří se zajímají o křesťanství nebo 
se ptají na Boha, můžete jim nabídnout kurz Alfa, který pořádá farnost sv. Tomáše 
a začne ve středu 16.3. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce. 

 


