OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 1.5. do 8.5.2022
 Dnes je 3. neděle velikonoční, v pondělí je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve, v úterý je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů a v pátek je svátek sv.
Dominika Savia. Příští neděle je 4. neděle velikonoční.
 Dnes (1.5.) zveme po dlouhé době do nedělní farní kavárny.
 V sobotu 7.5. v 10:30 bude v našem kostele slavnost biřmování.
 V sobotu 7.5. zveme rovněž na oslavu Dne pro rodinu. Program, který si mohou
užít především rodiny s menšími dětmi a který bude probíhat v areálu střediska,
začíná ve 14:30. Více na webu střediska.
 V neděli 8.5. bude při mši sv. v 11:00 slavnost 1.sv.přijímání dětí.
 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 10.5. v 19:30 u nás v kostele.
 Ve středu 11.5. v 19:00 se můžete těšit na další Žabovřeské rozmlouvání. Hostem
bude autor stél, které jsou už v našem kostele nějaký čas vystaveny. Je jím Vít
Ondráček.
 V sobotu 14. května se bude po tříleté covidové odmlce konat tradiční pouť naší
farnosti na Křemešník. Zveme všechny, kdo 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 seznámit s novými. 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
těchto oslav bude ve středu 18.5. mimořádné Žabovřeské rozmlouvání s Hanou
Pinknerovou. Srdečně všechny zveme.
 Od neděle (1.5.) bude každý den v 17:30 májová pobožnost. Kdo byste chtěli vést
některý den tuto modlitbu, zapisujte se, prosím do rozpisu na stolku vzadu v kostele.
Manuál májových pobožností je přiložen.
 Zveme všechny mladé od 8 do 12 let na víkendovku s animátory otevřeného klubu
ORC v Čučicích 6.-8.5. Přihlašování přes web brno.sdb.cz do této neděle 1.5.

