OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 24.4. do 1.5.2022
 Dnes je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. V pondělí je svátek
sv. Marka, evangelisty, v pátek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky
církve, patronky Evropy. Příští neděle je 3. neděle velikonoční.
 Další setkání seniorů se uskuteční poslední úterý v měsíci, tj. 26.4. v 16:00 ve
farním sále.
 Příští neděli (1.5.) zveme po dlouhé odmlce do nedělní farní kavárny.
 V sobotu 7.5. v 10:30 bude v našem kostele slavnost biřmování.
 Tento den (7.5.) zveme také na oslavu Dne pro rodinu. Program, který si mohou
užít především rodiny s menšími dětmi, začíná ve 14:30. Více na webu střediska.
 V neděli 8.5. bude při mši sv. v 11:00 slavnost 1.sv.přijímání dětí.
 V sobotu 14. května se bude po dvouleté covidové odmlce konat tradiční pouť naší
farnosti na Křemešník. Zveme všechny, co mají chuť strávit den v krásné přírodě,
navštívit kouzelné poutní místo spojené s historií salesiánského díla, v klidu si
povykládat se starými známými a třeba se také seznámit s novými. Po mši svaté
pouť zakončíme na Sluneční pasece, kde budou připraveny hry nejen pro děti a
táborák. Na pouť je možné jet společně autobusem, kde je třeba si rezervovat místo
zapsáním do tabulky na stolku vzadu v kostele. Bližší informace jsou u Zdeňka
Kyjovského a na plakátku.
 V sobotu 21. května se po třech letech můžeme setkat na 14. dnu farnosti. V rámci
tohoto dne díků bude už ve středu 18.5. mimořádné Žabovřeské rozmlouvání
s Hanou Pinknerovou. Srdečně všechny zveme.
 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.
 V létě od 11. do 15. července chystáme nový tábor pro děti od 10 do 13 let
v Prosiměřicích na Znojemsku nazvaný Boskemp 2022. Více informací najdete
v nabídce našich táborů.

