OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH
v týdnu od 19.6. do 26.6.2022
 Dnes je 12. neděle v mezidobí, v úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka,
ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele a v pátek slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští
neděle je 13. neděle v mezidobí.
 Další setkání seniorů bude vyjímečně už toto úterý 21. června v 16:00 v učebně za
recepcí.
 Máme pro vás jednu novou akci, kterou byste na prahu léta nečekali. Děláte vlastní
bylinkový čaj, pletete ponožky, vyrábíte marmeládu, vyřezáváte ze dřeva, nebo
tvoříte věci, které nás ani nenapadly? Začátkem prosince proběhne v naší farnosti
Adventní jarmark. Tak neváhejte přes prázdniny, či ve zbytku roku, něco vyrobit, na
našem jarmarku to určitě najde své místo. Sami si na něm pak můžete koupit pěkný
vánoční dárek z dílny někoho jiného. Všem tvůrcům, kteří se rozhodnou darovat svá
díla pro potřeby jarmarku, předem děkujeme. Výtěžek akce bude věnován na rozvoj
zdejšího salesiánského díla. Bližší informace vám ráda podá Majka Kučerová
nebo si je můžete přečíst na letáčku, který je k dispozici vzadu v kostele.
 Příští neděli (26.6.) se při mši sv. v 9:30 společně rozloučíme se salesiánkou
Majkou Tkadlecovou. Jak jsme dříve ohlašovali, Majka se nebude hned stěhovat,
budete ji moci zastihnout v Žabovřeskách ještě během července, ale chceme
k rozlučce využít čas před prázdninami.

 Bohoslužby o prázdninách budou takto:
- Ve všedních dnech budou mše sv. jen ráno v 7:00.
- Na první pátek v měsíci a o slavnostech budou mše sv. v 7:00 a v 18:00.
- V sobotu jsou mše sv. beze změn, tj. 7:00 a 18:00.
- V neděli budou mše sv. v 7:30, 9:30 a 18:00, mše sv. v 11:00 nebudou
- Mše sv. v kapli sv. Václava během prázdnin nebudou.
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