
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 3.4. do 10.4.2022 

 Dnes je 5. neděle postní, příští neděle je Květná neděle.   

 S dětmi se už vydáváme na 5. úsek postní cesty. Tento týden budeme zvlášť 

myslet na P. Ježíše, kterého připravili o všechno – o svobodu, zdraví i o jeho šaty. 

Úkol pro nás: rozdělme se s někým např. o bonbóny, čokoládu, hračku, nebo třeba o 

úsměv nebo čas. 

 Od čtvrtka 7.4. až do středy 13.4. včetně bude každý den od 17:00 příležitost 
k předvelikonoční sv. smíření. V neděli 10.4. se bude zpovídat už od 16:00. 

 Blíží se Velikonoce, které si snad už ani neumíme představit bez akce plné 
tematické tvorby. Deset stanovišť po celém našem areálu chystáme už na úterý 
5.4. od 14:00 do 18:00. Na některé dílničky bude potřeba přispět, pokud je budete 
chtít obejít všechny, budete potřebovat asi 150,- Kč.  

 Ve středu 6.4. v 19:00 zveme na další Žabovřeské rozmlouvání. Se Zdeňkem 
Jančaříkem bude Hana Svanovská rozmlouvat nad tématem jeho knihy Žena ať 
v církvi promluví.   

 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. 

 V sobotu 9.4. se koná rovněž setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Akce 
je určená pro mládež ve věku 12-25 let, více informací najdete na facebookové 
události a na webových stránkách: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/ 

 Na Květnou neděli (10.4.) zveme na výjezdní křížovou cestu rodin, tentokrát do 
Dolních Kounic. Sraz je v Dolních Kounicích v 15.30 u samoobsluhy na ulici 
Karlovská. Celková délka cesty je přibližně 1km a je sjízdná pro kočárky.  

 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 12.4. v 19:30 u nás v kostele. 

 Srdečně zveme 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. 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. Pokud plánujete svou účast, prosíme o krátké info na e-
mail: brigada@brno.sdb.cz. Těšíme se na vás. 

 Pro ukrajinské uprchlíky s dětmi jsme připravili možnost jejich zapojení v našem 
středisku. Prosíme vás, pokud někoho takového máte ve svém sousedství, abyste 
jim předali letáček s naší nabídkou. Letáček v ukrajinštině najdete na stolku u 
vchodu do kostela. Děkujeme. 

 Děkujeme všem, kdo jste přispívali různou formou na pomoc Ukrajině. Mnozí se 
ptáte, jak je možné pomoci v této chvíli. Zřídili jsme Veřejnou sbírku na pomoc 
lidem z Ukrajiny, tedy především pro ukrajinské uprchlíky pobývající v ČR. 
Transparentní účet je 2902153646/2010 a je uveden na plakátku a především webu 
farnosti. 
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