
OHLÁŠKY
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH

v týdnu od 11.12. do 18.12.2022

 Dnes je 3. neděle adventní, v úterý je památka sv. Lucie, panny a mučednice a ve 
středu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4. 
neděle adventní. 

 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. 

 Milé děti, na našem adventním stromečku už visí třetí baňka. Ti, kdo splnili úkol na 
tento týden, mohou na náš stromeček pověsit ozdobu, kterou je tentokrát zelená 
baňka. Úkol na příští týden zní: Udělej nějaký dobrý skutek, aby z toho mohl mít 
někdo radost. Červené srdíčko s úkolem si můžeš odnést domů a o vánocích 
pověsit na stromeček. Až se náš adventní stromeček zaplní do vánoc ozdobami, 
rozsvítíme jej a po zavěšení poslední ozdoby se, děti, můžete těšit na dárek. 

 V pátek 23. 12. zveme děti na roráty, které začínají v 7:00. Po snídani, na kterou 
děti zveme, vyrazíme na výlet k Ríšově studánce. Na výlet vyrazíme v 8:30 od 
kostela. Kdo se chce zúčastnit naší výpravy, musí se přihlásit přes naše webové 
stránky.  

 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.

 V lednu se jako každoročně uskuteční Tříkrálová sbírka. Ti, kdo se chtějí zapojit do
skupinek koledníků, zanechte, prosím, kontakt v sakristii.
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