
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 4.12. do 11.12.2022 

 Dnes je 2. neděle adventní, v úterý je památka sv. Mikuláše, biskupa a ve středu 
je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek je slavnost Panny 
Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Příští neděle je 3. neděle 
adventní.  

 Velké díky všem, kdo vyrobili něco hezkého na náš Adventní jarmark a také těm, 
kdo si něco koupili. Na rekonstrukci předsálí se tak vybralo se 113 561,- Kč. 

 Každé adventní úterý je mše sv. ráno už v 6:30. Zveme především děti, pro které 
je po mši sv. připravena ve farním sále snídaně.   

 V úterý 6.12. v 19:30 zveme do našeho kostela na Večer chval.  

 Srdečně zveme ve středu 7.12. v 19:00 na další Žabovřeské rozmlouvání. Hostem 
Zdeňka Jančaříka bude kandidát na prezidenta Pavel Fischer. 

 Ve čtvrtek (8.12.) o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie bude hlavním 
celebrantem při večerní mši sv. salesiánský novokněz Vlastík Vajďák a po mši sv. 
bude udělovat novokněžské požehnání. Současně zveme všechny přátele Dona 
Boska a členy salesiánské rodiny po liturgické slavnosti do sálu pod kostelem na 
společné setkání a malé občerstvení. 

 Adventní aktivita pro děti. Milé děti, na našem adventním stromečku už visí druhá 
baňka. Vás, děti, chceme pozvat k vyzdobení stromečku ozdobami, které jsme pro 
vás připravili. Jak se můžete zapojit? Po mši sv. si z košíčku, který je u stromku, 
můžete vzít ozdobu s úkolem.               
1. úkol je snadný: Přečíst si s rodiči z Písma sv. úryvek o tom, jak Panna Maria 
navštívila svou příbuznou Alžbětu. Tento úkol je na žluté hvězdičce.          
2. úkol je na zeleném kolečku a zní: Protože se P. Ježíš narodil v chudobě, 
zřekneme se tento týden něčeho, co máme rádi, ve prospěch těch, kteří se nemají 
tak dobře jako my.                 
Po splnění úkolu si ozdobu schovejte a o vánocích si ji můžete pověsit doma na 
stromeček, aby vám připomněla, co jste, milé děti, udělaly pro P. Ježíše a pro druhé.  
Ten, kdo splní úkol, si pak může následující neděli na náš stromeček v kostele 
zavěsit ozdobu, kterou pro vás připravíme. Vyzdobený stromeček pak o vánocích 
spolu rozsvítíme a navíc, po zavěšení poslední ozdoby se, děti, můžete těšit na 
dárek.   

 Sv. Mikuláš se chystá letos v pondělí 5.12. dopoledne do sálu pod kostelem a 
odpoledne do ORCu. Bližší informace jsou na webu střediska. Vám, děti, které jste 
v kostele, zanechal malý pozdrav v podobě perníčku. Pro ten si po mši sv. můžete 
přijít před oltář.   

 Na letošní vánoce připravujeme v tradičně bohatém programu malou změnu. 
Vánoční bohoslužba na štědrý den v 15:00 je bohoslužbou především pro děti. A 
to pro ty nejmenší a také pro děti, které obvykle do kostela nechodí. Chceme proto 
toto vánoční setkání přizpůsobit především jim. Nebude tedy mše sv., ale vánoční 
bohoslužba, která nám připomene, že s narozením P. Ježíše přišlo na svět Světlo. 
Mysleli jsme i na ty, kdo mohou přijímat P. Ježíše v eucharistii. Proto bude součástí 
bohoslužby sv. přijímání.     



 Jako každým rokem vyhlašujeme na sobotu 17. 12. generální úklid kostela. 
Sejdeme se po ranní mši sv. cca v 7:30. Protože věříme, že se obětavců sejde více, 
prosíme, vezměte s sebou úklidové prostředky na mytí oken a nějaký kbelík k tomu. 
Předem děkujeme všem za angažovanost. 

 Poslední týden července a první týden srpna 2023 se v portugalském Lisabonu 
konají Světové dny mládeže, kterých se účastní také salesiáni Zdeněk Jančařík a 
Dominik Honěk. Kdo byste se z mladých ve věku16-30 let chtěl zúčastnit, přihlaste 
se co nejdřív (do 17.12.) na webovkách www.svetovednymladeze.cz , a následně 
dejte vědět Dominikovi na e-mail: dominik.honek@brno.sdb.cz. 
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