
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 26.6. do 3.7.2022 

 Dnes je 13. neděle v mezidobí, v úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a 
mučedníka, ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Příští neděle je 14. 
neděle v mezidobí.  

 V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. 6. při mši sv. v katedrále 
v 16:00 převezme nově jmenovaný biskup Pavel Konzbul  vedení diecéze. 
Emeritní biskup Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve 
službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří 
nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu 
Proglas. 

 Ve čtvrtek 30.6. zveme od 13:00 školáky do střediska na Den otevřené zadní 
branky se zmrzlinou. A od 17-20:00 zveme také rodiče na Táborák s opékáním. 
Občerstvení za příspěvek zajištěno. Prijďte s námi zakončit školní rok do ORCu. 

 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. 

 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. 

 


