
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 18.12. do 25.12.2022 

 Dnes je 4. neděle adventní, příští neděli je slavnost Narození Páně.  

 Velké díky všem, kdo se zapojili do generálního úklidu kostela. 

 Dnes (18.12.) před večerní mší sv. v 17:40 vystoupí skupina žen a dívek 
s vyjádřením modlitby tancem. Srdečně zveme.  

 Pořad bohoslužeb a aktivit v naší farnosti o vánocích a také, kdy bude příležitost 
slavit svátost smíření, najdete na vývěsce a na webové stránce farnosti. 

 Děti zveme toto úterý 20.12. ráno v 6:30 na mši sv. a následnou snídani a také 
v pátek 23.12. Po mši sv., která bude v 7:00, bude připravená snídaně a po ní 
v 8:30 vyrazíme na výlet k Ríšově studánce. Na roráty se přihlašovat nemusíte, na 
výlet se přihlašujte přes naše webové stránky.  

 Milé děti, na našem adventním stromečku už visí čtyři velké baňky. Ti, kdo splnili 
úkol na tento týden a udělali někomu radost svým dobrým skutkem, si mohou na 
stromeček zavěsit červené srdíčko. Současně si vyzvedněte papírový zvoneček 
s dalším úkolem. Ten je pro celou rodinu. Sejděte se ke společné modlitbě, 
kterou najdete na lísku pod naším stromečkem. Příští neděli už budou vánoce. Na 
stromeček po splnění úkolu zavěsíte poslední ozdobu a můžete se těšit na dárek.  

 Vánoční bohoslužba na štědrý den v 15:00 je bohoslužbou především pro děti. 
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.  

 Půlnoční mše sv. na štědrý den bude ve 22:00, na Boží hod vánoční budou mše sv. 
jako v neděli. 

 O svátku sv. Štěpána (26.12.) bude mše sv. v 7:30, 9:30 a 18:00.  

 Zveme vás všechny na tradiční Živý Betlém, který se uskuteční zčásti v kostele a 
zčásti venku v pondělí 26.12. ve 14:30. Letos v rámci naší farní charity chceme 
udělat praktický skutek lásky formou sbírky trvanlivých potravin a drogerie 
(konzervy, těstoviny, rýže, maso v konzervě, dětská kaše a výživa, dětské pleny, 
prací prášek…). Předem vám děkujeme za vaši pomoc a vánoční štědrost. 

 Ve dnech 25. a 26.12. chceme umožnit lidem, aby mohli navštívit náš kostel mimo 
bohoslužby a zastavit se u Betléma. Kostel bude takto otevřený od 14:00 do 18:00. 
Kdo byste se chtěli zapojit do služby u Betléma, zapiště se, prosím, na rozpis na 
stolku vzadu v kostele. Děkujeme. 

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

 Německý kulturní spolek region Brno a naše farnost pořádá 4.1. v 19:00 Pěvecký 
vánoční koncert. Zpívá Martino Hammerle-Bortolotti, baryton, klavírní doprovod 
Helena Fialová, slovem bude provázet Zdeněk Jančařík. Srdečně zveme. 

 

 



Pozvání na  

Vánoce ve farnosti P. Marie Pomocnice  
v Brně-Žabovřeskách                     2022 

 

21., 22 a 23.12. 16:00 – 18:00   sv. smíření                                           
22.12.   9:00 – 11:00    sv. smíření 
   
24.12.   7:00    poslední adventní mše sv. 

15:00     Vánoční bohoslužba pro děti 
   22:00      „Půlnoční“ mše sv. 
 
25.12.  7:30, 9:30, 11:00 a 18:00  Slavnost Narození Páně – mše sv.  

14:00 – 18:00  kostel otevřený pro návštěvu keramického Betléma 
 
26.12.  7:30, 9:30 a 18:00   Svátek sv. Štěpána 
   14:30    Živý Betlém 
   14:00 – 18:00  kostel otevřený pro návštěvu keramického Betléma 
 
27.12.   18:00    mše sv. s žehnáním vína  
 
30.12.   18:00    Svátek sv. rodiny 
       obnova manželských slibů 
 
31.12.   15:00    adorace  
   16:00    mše sv. na závěr roku 
 
1.1.  7:30, 9:30, 11:00 a 18:00  mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
 
4.1.   19:00    Vánoční pěvecký koncert     
       Martino Hammerle-Bortolotti 
 
6.1.   7:00, 18:00   mše sv. – Slavnost Zjevení Páně 
          žehnání vody, kadidla a křídy 

 


