OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 27.3. do 3.4.2022
 Dnes je 4. neděle postní, příští neděle je 5. neděle postní.
 S dětmi se už vydáváme na 4. úsek postní cesty. Tento týden budeme zvlášť
myslet na P. Ježíše, který na své křížové cestě potkává lidi ochotné mu pomoci
v jeho utrpení. Z toho plyne úkol na tento týden: Nabídněte pomoc kamarádům a
sourozencům, všimněte si toho, kdo je smutný nebo s kým se moc nekamarádíte.
 Další setkání seniorů se uskuteční v úterý 29.3. v 16:00 ve farním sále. Srdečně
zveme.
 Ve středu 6.4. v 19:00 zveme na další Žabovřeské rozmlouvání, ve kterém bude
tentokrát hostem Zdeněk Jančařík. Rozmlouvat s ním nad tématem jeho knihy Žena
ať v církvi promluví, bude Hana Svanovská.
 V sobotu 9.4. od 19 hod. nás čeká třetí setkání manželských párů naší farnost na
téma příprava na velikonoce. Můžete se přihlásit zapsáním do tabulky vzadu v
kostele. Podrobné informace vám přijdou posléze emailem. Jste zváni všichni
manželé, kteří chcete dát impuls svému vztahu a poznat další lidi naší farnosti.
 Srdečně zveme všechny farníky na společnou předvelikonoční brigádu v sobotu
9.4. Po mši sv. v 7:45 začneme s úklidem kostela. Prosíme, abyste si přinesli
pomůcky na čištění oken, ostatní zajistíme. Děkujeme předem za hojnou účast.
A protože chceme uklidit i okolí kostela a středisko, zveme ve stejný den na akci
s názvem „Pojď si nahrabat“. Na tuto brigádu se sejdeme v 9:00 před recepcí.
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie, i pro celé rodiny. Občerstvení bude
zajištěno, prosíme o krátké info, zda plánujete svou účast na e-mail:
brigada@brno.sdb.cz. Těšíme se na vás.
 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 11.5. tohoto roku.

