
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 6.3. do 13.3.2022 

 Dnes je 1. neděle postní, příští neděle je 2. neděle postní.   

 Sbírka minulou neděli na pomoc Ukrajině činila 115.555,- Kč. Všem dárcům Pán 
Bůh zaplať. 

 Od popeleční středy se scházíme v našem kostele vždy ve 20:00 k novéně za mír 
na Ukrajině. Zveme k účasti přímo v kostele nebo prostřednictvím YouTube kanálu 
Salesiáni Žabovřesky. V současné době také organizujeme pomoc uprchlíkům 
prostřednictvím salesiánů v Krakově. Podrobnosti pro ty, kdo se chtějí zapojit, jsou 
na plakátku. O dalších krocích pomoci a možnosti se zapojit budeme dále 
informovat.  

 V sobotu 12.3. v 15:00 bude v našem kostele mše sv. spojená s udílením sv. 
nemocných. Před mší sv. od 14 hod. bude příležitost ke sv. smíření.  

 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 15.3. v 19:30 u nás v kostele. 

 Na středu 16.3. připravuje Zdeněk Jančařík další Žabovřeské rozmlouvání. 
Hostem bude tentokrát salesián Petr Zelinka. 

 V sobotu 19.3 se uskuteční další výlet pro děti, tentokrát do Třebíče. Na zajímavý 
program je třeba se přihlásit do 17.3. Na výlet s vámi se těší setry salesiánky a o. 
Pavel. 

 Začala doba postní a pro děti je připravena speciální aktivita. Letos chceme dětem 
přiblížit některá zastavení křížové cesty, aby byly P. Ježíši blízko.     
Tuto naši společnou cestu začínáme dnes (6.3.). Děti dostanou sešitek s úkoly, za 
splněný úkol si vezmou z připravené krabičky u nástěnky dvě samolepky, které 
představují kamínky na cestě. Jeden kamínek nalepí na vyznačenou společnou 
cestu na nástěnce a druhý si nalepí do svého sešitku. Děti mohou během postní 
doby získat drahokamy, když splní speciální úkol.               
Zakončení společné cesty bude v neděli Božího milosrdenství (24.4.). Dnešní úkol 
zní: Pomodlíme se za trpící lidi (např. desátek bolestného růžence nebo jakoukoliv 
jinou modlitbu). 

 V postní době vždy v pátek a neděli zveme k účasti na společné pobožnosti křížové 
cesty. Začínáme v 17.20. Prosíme ty, kdo by se chtěli zapojit, ať se zapíší do 
rozpisu na stolku pod kůrem. A uveďte, zda chcete, aby byl přítomen varhaník k 
doprovodu písně.  

 Adorace a příležitost ke sv. smíření je už opět každý pátek od 15 hod. 

 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. 

 


