
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 13.3. do 20.3.2022 

 Dnes je 2. neděle postní, v sobotu je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. 
Příští neděle je 3. neděle postní.   

 Děkujeme všem za společenství modlitby, které jsme vytvořili při novéně za 
Ukrajinu. Děkujeme za všechny hmotné a finanční dary pro uprchlíky v Polsku. Vše 
jsme už předali.  

 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. 

 Srdečně zveme v neděli 20.3. v 19:45 do našeho kostela nebo také na YouTube 
Salesiáni Žabovřesky na Koncert chval SBMky. Chceme se opět přimknout k Bohu 
a v této době prožít jeho blízkost i skrze hudbu. Jakýkoli výtěžek tohoto koncertu 
bude věnován pomoci lidem na Ukrajině.   

 V sobotu 19.3 se uskuteční další výlet pro děti, tentokrát do Třebíče, podrobný 
program najdete na plakátku. Upozorňujeme, že zájemci se mohou přihlašovat do 
čtvrtka 17.3. Na výlet s vámi se těší setry salesiánky a o. Pavel. 

 Už máme 2. neděli postní, a chceme povzbudit děti, aby se zapojily do připravené 
postní cesty. Začali jsme minulou neděli, ale připojit se můžete kdykoli. Jak postní 
cesta probíhá? Děti dostaly/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, ty se nalepují jen na nástěnku.                     
Tento týden budeme zvlášť myslet na P. Ježíše, který vzal na svá ramena kříž. 
Proto úkol na tento týden zní: Zvolíme si nějaký sebezápor - uděláme něco navíc 
nebo si něco odepřeme (mobil, počítač, sladkosti, TV…). 

 ORC připravil pro děti a mládež zajímavou aktivitu. Každý den odpoledne se 
promítne krátký filmík. Po jeho zhlédnutí bude následovat krátké povídání; 
debatování přítomných o tom, co právě viděli a co to v nich zanechalo.  

 Zveme k účasti na pobožnosti křížové cesty vždy v pátek a neděli v 17.20. Prosíme 
ty, kdo by se chtěli zapojit, ať se zapíší do rozpisu na stolku pod kůrem.  

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

 Během postní doby budeme mít v našem kostele výstavu kunštátského malíře a 
grafika Víta Ondráčka. Instalace má název Stély, dřevo a hřeby, Výstava bude 
zakončena Žabovřeským rozmlouváním 11. května tohoto roku. 

 V neděli 27.3. bude setkání Pastorační rady farnosti. Vzadu v kostele je umístěna 
schránka, do které můžete vhodit své připomínky, náměty, či prosby. 

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

 


