
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 28.8. do 4.9.2022 

 Dnes je 22. neděle v mezidobí, v pondělí je památka Umučení sv. Jana Křtitele, 
v sobotu je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Příští neděle je 
23. neděle v mezidobí.  

 Mše sv. tento týden jsou od pondělí do středy jen ráno v 7:00. Od čtvrtka je už 
běžný pořad bohoslužeb.  

 V pondělí 29.8. v 11:00 bude mše sv. a poslední rozloučení se † Boženou 
Mašterovou.  

 Příští neděli (4.9.) zveme na Benefiční koncert na podporu díla českých salesiánů 
na misiích v Bulharsku. Koncert se uskuteční v Denisových sadech od 15 hod. 
Program je na nástěnce.  

 Zveme na farní pouť na Vranov v neděli 11.9. Sraz poutníků, kteří chtějí alespoň 
zčásti putovat pěšky, je ve 14:00 na začátku lesa za Útěchovem směr Vranov. Mše 
sv. na Vranově začíná v 15:00.  

 Srdečně vás zveme na Večer chval, který bude u nás v kostele v úterý 13. září 
v 19:30. 

 Ve středu 14.9. v 19:00 se uskuteční první Žabovřeské rozmlouvání v tomto 
školním roce. Hostem Zdeňka Jančaříka i naším bude Vojtěch Kodet.   

 Náš spolubratr Vlastimil Vajďák přijme v sobotu 17.9. v kostele sv. Mikuláše ve 
Fryštáku při bohoslužbě ve 12:00 kněžské svěcení. Primiční mši sv. bude sloužit 
v neděli 18.9. v 10:00 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně. Na obě 
slavnosti srdečně zveme. Provázejme ho svou modlitbou, můžeme k tomu využít 
text, který je na stolku u dveří. 

 Od pondělí 29. 8. od 9 hodin se rozbíhá nová vlna přihlašování do kroužků. 
Najdete v ní nejen staré známé pohybovky jako stolní tenis, hokejbal, sportovní hry 
a atletiku, ale taky poctivou ruční práci u pece v Keramice. Tak neváhejte, ať to 
neprováháte. 

 Pro děti od 3 do 6 let nabízí Křesťanská sekce kroužek Broučci. Děti se mohou 
těšit na biblické povídání, hry a písničky pro děti předškolního věku. Kroužek po 
Majce Tkadlecové přebírá Veronika Bednářová a Gabča Báčová. Kroužek bude 
každé úterý od 16:45 - 17:45 v prostorách Střediska. 

 Těm, kdo mají zájem o křesťanskou výchovu svých dětí, nabízíme výuku 
náboženství a různá společenství. Přihlašování probíhá přes náš web. Na stránkách 
střediska máme oddělení Křesťanská výchova a tam najdete nabídku náboženství a 
různých společenství. 

 Pro děti, které se budou připravovat v tomto roce na přijetí svátostí, je důležitou 
součástí absolvování náboženství 3. třídy. 

 Všechny kroužky a rovněž výuka náboženství zahajují svou činnost od pondělí 12.9. 

 


