
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 20.3. do 27.3.2022 

 Dnes je 3. neděle postní, v pátek je slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle je 4. 
neděle postní.   

 Srdečně zveme dnes (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.   

 Dnes (20.3.) odpoledne se děti, které se připravují na 1. sv. přijímání, poprvé setkají 
s P. Ježíšem ve sv. míření. Provázejme je svou modlitbou.  

 S dětmi se už vydáváme na 3. úsek postní cesty. Tento týden budeme zvlášť 
myslet na P. Ježíše, který pod tíhou kříže padá, ale znovu se snaží vstát a jít dál. 
Proto úkol na tento týden zní: Vzpomeňme si na Pána Ježíše, když se nám něco 
nepodaří nebo uděláme nějakou chybu. Snažme se ji napravit a začít znovu. 

 Děti ze Salzáčku spolu s rodiči zvou ostatní děti do našeho kostela na křížovou 
cestu tento pátek v 17:20. Můžete tak získat jeden z drahokamů pro naši postní 
cestu.   

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

 V pátek 25.3. od 17:00 papež František během modliteb za mír zasvětí Rusko a 
Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitba ze svatopetrské baziliky 
bude zařazena do vysílání TV Noe. V naší katedrále sv. Petra a Pavla se sejdeme 
k modlitbě na stejný úmysl v 19:00. Od 20:00 bude pokračovat 24 hodinová 
adorace pro Pána a pro Ukrajinu v kostele nelezení sv. Kříže u kapucínů. Adorace 
začíná v pátek 25.3. ve 20:00 a končí 26.3. večerní mší sv.  

 Upozorňujeme, že příští víkend nás čeká změna času, tzn., že budeme mít noc ze 
soboty na neděli o hodinu kratší. 

 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. 


