
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 11.9. do 18.9.2022 

 Dnes je 24. neděle v mezidobí, v úterý je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa 
a učitele církve, ve středu je svátek Povýšení svatého kříže, ve čtvrtek je památka 
Panny Marie Bolestné. V pátek je památka sv. Ludmily, mučednice. Příští neděle 
je 25. neděle v mezidobí.  

 Dnes (11.9.) zveme na farní pouť na Vranov. 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. zveme k tiché adoraci za mír na Ukrajině. Připojíme se tak 
k modlitbě celé Evropy, jako projev solidarity s touto zkoušenou zemí. Adorace 
začne v 16:30. 

 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. 

 V neděli 18.9. ve 14:00 bude u kaple sv. Václava na Burianově nám. mše sv. ke cti 
sv. Václava. Celý program Svatováclavských hodů najdete na nástěnce v chodbě 
kostela. 

 V sobotu 24.9. se uskuteční další výlet pro děti z naší farnosti. Tentokrát do 
Rajhradu u Brna. Prohlédneme si kostel bratří benediktinů, navštívíme jejich farmu a 
zahrajeme různé hry. Přihlašujte se nejpozději do pátku 23.9. Srdečně zvou sestry 
Majka a Dari. 

 Těm, kdo mají zájem o křesťanskou výchovu svých dětí, nabízíme výuku 
náboženství a různá společenství. Přihlašování probíhá přes náš web, oddělení 
Křesťanská výchova. 

 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. 

 V současné době nabízíme přípravu ke svátostem pro dospělé. Přihlásit se 
mohou ti, kdo by chtěli být pokřtěni nebo chtějí přijmout jinou iniciační svátost. 

K přihlášení použijte e-mail: farnost@brno.sdb.cz . 
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