
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 27.11. do 4.12.2022 

 Dnes je 1. neděle adventní, ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola. V sobotu je 
památka sv. Františka Xaverského, kněze. Příští neděle je 2. neděle adventní.  

 Velké díky všem, kdo se podíleli na přípravě sobotní výroby adventních věnců.  

 Další setkání seniorů se  uskuteční toto úterý, tj. 29. listopadu v 16:00 ve farním 
sále. 

 Úterý v 29.11. bude v ORCu opět akční. Tentokrát se můžeš těšít na film na přání, 
který začíná v 16:00. A taky se těš na malé kvízové překvapení, které si můžeš 
dopřát celé úterní odpoledne.  

 Ve středu 30.11. večer se sejde redakční rada Žabokuku, aby naplánovala 
budoucnost našeho farního časopisu. Momentálně chybí grafik, který by byl 
ochoten dělat sazbu časopisu, a schopní redaktoři, kteří by se věnovali závěrečné 
redakci. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. 

 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 6.12. v 19:30 u nás v kostele.  

 Ve středu 7.12. v 19:00 bude poslední Žabovřeské rozmlouvání v tomto roce. 
Hostem bude jeden z kandidátů na prezidenta Pavel Fischer. 

 O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince bude hlavním 
celebrantem při večerní mši sv. salesiánský novokněz Vlastík Vajďák, kterého 
dobře znáte. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.  

 Podobně jak tomu bylo v předešlých letech, plánujeme roráty pro děti. Každé 
adventní úterý bude mše sv. ráno už v 6:30. Po mši sv. zveme děti do farního sálu 
na společnou snídani.   

 Adventní aktivita pro děti. Jistě jste si, děti, všimly stromečku, který stojí u 
svatostánku. Zatím na něm visí jen jedna baňka, další se objeví příští neděli. Vás, 
děti, chceme pozvat k vyzdobení stromečku ozdobami, které jsme pro vás připravili.           
 Pokud budete chtít zavěsit příští neděli na náš adventní stromeček ozdobu, 
musíte doma splnit jeden úkol. Jaký je to úkol? Přečtěte si s rodiči úryvek z Písma 
svatého o tom, jak Panna Maria navštívila svou příbuznou Alžbětu. Abyste na úkol 
nezapomněly, napsali jsme jej na papírovou ozdobu, kterou si můžete u našeho 
adventního stromečku vyzvednout. O vánocích si pak tuto ozdobu můžete pověsit 
na váš vánoční stromeček. Bude vám připomínat, jak jste se, milé děti, připravovaly 
na vánoce.             
 Ten, kdo splní úkol, bude moci příští neděli na náš stromeček v kostele zavěsit 
ozdobu, kterou pro vás připravíme. O vánocích pak společně stromeček rozsvítíme.  

 Vzadu v kostele najdete mnoho zajímavých knižních titulů, dále vánoční svíce a 
texty Průvodce adventem.  

 Srdečně zveme po mši sv. na Adventní jarmark. Jistě vás něco z toho, co vytvořily 
šikovné ruce, zaujme a potěší. V pestré škále nechybí ani překvapení od salesiánů.  


