
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 10.4. do 17.4.2022 

 Dnes je Květná neděle, začíná Svatý týden. Mše sv. na Zelený čtvrtek začíná 
v 18:00, po ní bude adorace v Getsemanské zahradě. Velkopáteční obřady 
začínají už v 15:00, od 18:00 bude možné začne adorovat u Božího hrobu až do 
soboty 17:30. Připomínáme, že Velký Pátek je dnem přísného postu. Vigílie 
Zmrtvýchvstání Páně začne v sobotu ve 20:30. Celý program najdete na plakátku 
ve vývěsce a na webových stránkách farnosti.     

 S dětmi se už vydáváme na poslední úsek postní cesty. Utrpení Pána Ježíše 

vyvrcholilo jeho smrtí na kříži. Daroval svůj život za nás všechny. Proto poděkujme 

Pánu Ježíši za všechno, co máme a projevme vděčnost svým rodičům. 

 Dnes (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.  

 Příležitost k předvelikonoční sv. smíření je takto: V neděli 10.4. od 16:00, pondělí 
až středa každý den od 17:00. 

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

 Velké díky všem, kdo se podíleli na sobotní brigádě v kostele nebo venku.  

 Od 9. do 14. srpna proběhne v Hradci Králové celostátní setkání mládeže pro 
mladé ve věku 14-26 let. Z naší farnosti pořádáme společnou výpravu se salesiány 
a salesiánkami. Kdo by se chtěl přidat, ať napíše na email: csm@brno.sdb.cz a my 
mu pošleme návod, jak se přihlásit, abychom v Hradci byli ubytováni na jednom 
místě a mohli to společně prožít. 

 Děkujeme všem, kdo jste přispívali různou formou na pomoc Ukrajině. V současné 
době je možné pomoci prostřednictvím veřejné sbírky, kterou naše farnost zřídila. 
Účel sbírky je pomoc lidem z Ukrajiny, především ukrajinským uprchlíkům 
pobývajícím v ČR. Číslo transparentního účtu je 2902153646/2010 a je uvedeno na 
plakátku a webu farnosti. 

 Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně 
pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny.  
Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle 
svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, důležité je, aby 
těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a 
sounáležitosti.  
Žehnáme vám i vašim blízkým. Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK. 
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