OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 15.5. do 22.5.2022
 Dnes je 5. neděle velikonoční, v pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka, v pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze a v sobotu
je svátek Výročí posvěcení katedrály. Příští neděle je 6. neděle velikonoční.
 Ve středu 18.5. v 19:00 vás zveme na Žabovřeské rozmlouvání s Hanou
Pinknerovou. Zdeněk Jančařík si s ní bude povídat o knihách, o životě a o hudbě.
Součástí Rozmlouvání bude koncert Hany Pinknerové, který si nenechte ujít.
 V sobotu 21. května se uskuteční už po čtrnácté Den farnosti. Setkání začne mší
sv. v 10:30. Při ní bychom chtěli společně poděkovat Bohu za dar společenství a
P. Marii za její přímluvu. Poděkujeme také všem, kdo v současné době dávají své
síly a čas druhým.
Všechny pak čeká společný oběd, o který bude postaráno. V odpoledním čase
nabídneme spoustu různorodých činností pro jednotlivce i rodiny. Bude možné si
spolu zasportovat. Těm, kdo chtějí využít tuto nabídku, připomínáme, aby si vzali
k tomu potřebné oblečení a obuv.
Setkání zakončíme krátkou společnou hrou, požehnáním a slůvkem. Předpokládaný
konec je v 16 hod. Srdečně vás všechny zveme.
 V souvislosti s tímto dnem prosíme:
 ženy o napečení koláčů či jiných sladkých dobrot; to vše noste na naši
recepci v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno.
 ženy a dívky prosíme o výpomoc v kuchyni v pátek od 17:00 a v sobotu od
8:00. Zájemci, zapisujte se, prosím, do seznamu vzadu na stolku nebo
kontaktujte přímo Mariku Vejlupkovou.
 chlapy žádáme o pomoc při stavbě stanů, nošení stolů a dalších věcí a to
v úterý 17.5. od 17:00 se srazem na středisku, dále pak v pátek od 17:00 a
v sobotu od 8:00. Zájemci, zapisujte se, prosím, vzadu na stolku nebo
kontaktujte přímo Mariana Charváta.
 Hledáme 3 - 4 obětavce k doplnění stavu úklidových skupinek. Úklid probíhá
každou sobotu po ranní mši v cca.7:45 a trvá necelou hodinu. Je to určitá oběť, ale
1x za 4. týdny se to dá zvládnout. Kontakt zanechte prosím v sakristii.
 Jsou chvíle, kdy něco hezkého začíná, ale taky chvíle, kdy něco končí. Sestra
salesiánka Majka Tkadlecová požádala o uvolnění z funkce ředitelky komunity a
s tím je v jejím případě spojena změna místa, aby nová ředitelka mohla svobodně
vést komunitu. Sestru Majku tak čeká během srpna stěhování. Za farnost se s ní
rozloučíme ještě před prázdninami v neděli 26. června.
 V měsíci květnu je 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.

