
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 23.10. do 30.10.2022 

 Dnes je 30. neděle v mezidobí, den modliteb za misie. V pátek je svátek sv. 
Šimona  a Judy, apoštolů, v sobotu je památka bl. Marie Restituty Kafkové, 
panny a mučednice a bl. Michla Ruy, kněze. Příští neděle je 31. neděle v 
mezidobí.  

 Dnešní sbírka (23.10.) je určena na Papežská misijní díla. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať.  

 Letos neorganizujeme misijní koláč, ale v předsíni kostela si můžete vzít vonnou 
svíčku, ikonku nebo magnetku a dobrovolným příspěvkem podpořit salesiánské 
misie v Bulharsku. 

 Srdečně zveme na setkání seniorů, které se uskuteční v úterý 25.10. v 16:00 ve 
farním sále. . 

 Pozvánka pro děti do ORCu: První Akční Úterek je tady. Tajemný Box dosluhuje a 
v úterý 25.10. od 14:00 můžete dorazit do ORCu na závěrečné klání mezi Ženami a 
Muži. Přijďte ukázat svou sílu, která není rozhodně jen o svalech.  

 Ve středu 26.10. v 19:00 se můžeme těšit na další Žabovřeské rozmlouvání. 
Hostem Zdeňka Jančaříka bude tentokrát benediktinská abatyše Franceska 
Šimuniová. Srdečně zveme. 

 Upozorňujeme, že příští víkend v noci ze soboty na neděli přecházíme na zimní 
čas, tzn., že budeme mít možnost si o hodinu déle pospat.  

 Příští neděli (30.10.) protože jsou podzimní prázdniny, nebude farní kavárna. 

 Příprava dětí na přijetí svátostí začne v pátek 4.11. v 16:45 ve farním sále. 
Tentokrát se sejdeme i s rodiči. 

 Za celý tým nadšených tvůrců vás srdečně zveme na první Adventní jarmark naší 
farnosti. Uskuteční se na první neděli adventní 27.11. dopoledne od 8:00 do 11:30. 
Můžete se těšit na pestrou nabídku ručně vyráběných dárků všeho druhu. 
Zakoupením výrobku uděláte někomu radost, ale také podpoříte naše salesiánské 
dílo. Výtěžek bude věnován na rekonstrukci vstupního prostoru sálu pod kostelem. 
Chcete-li přispět svými výrobky, můžete je přinést v neděli 20.11. po každé mši 
sv. do sakristie nebo v týdnu od 21. do 25.11. na recepci střediska v čase od 9 do 
19:00. Podrobnější informace pro tvůrce najdete vzadu v kostele, na recepci nebo 
na webu farnosti. Na další vaše dotazy vám rády odpoví Majka Kučerová FMA, 
Janka Kolčáková nebo Olga Ekslerová. 

 


