
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 30.10. do 6.11.2022 

 Dnes je 31. neděle v mezidobí, v úterý je slavnost Všech svatých, ve středu 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.  V pátek je památka sv. Karla 
Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. neděle v mezidobí.  

 Dnes (30.10.) není farní kavárna. 

 Sbírka na Papežská misijní díla minulou neděli činila 34 458,-Kč a na misie 
v Bulharsku 10 500,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  

 Srdečně vás zveme na Večer chval, který bude u nás v kostele v úterý 1.11. 
v 19:30. 

 V úterý 1.11. o slavnosti Všech svatých bude večerní mše sv. v kostele Panny 
Marie Pomocnice. 

 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno získat při návštěvě 
kostela plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 
(sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se 
při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné 
podobně prospět duším v očistci, pokud navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam za 
zemřelé.  

 Příprava dětí na přijetí svátosti smíření a sv. přijímání začne tento pátek (4.11.) 
v 16:45 ve farním sále. Tentokrát se sejdeme i s rodiči. 

 Blíží se další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát mimořádně ve čtvrtek 10.11. 
v 19:00. Hostem bude Kateřina Tučková. 

 V neděli 13.11. bude setkání Pastorační rady farnosti. Vzadu v kostele je umístěna 
schránka, do které můžete vhodit své připomínky, náměty, či prosby. 

 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. 

 


