
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 25.12.2022 do 1.1.2023 

 Dnes je slavnost Narození Páně, v pondělí je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, 
v úterý svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Ve středu je svátek sv. 
betlémských dětí, mučedníků, v pátek je svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 
Příští neděli je slavnost Matky Boží Panny Marie.  

 Velké díky všem, kdo připravovali dětskou vánoční bohoslužbu, hudbu, zpěv a 
liturgii během těchto svátků.  

 Milé děti, dnes zveme k našemu vánočnímu stromečku naposled. Jednak na něj 
můžete pověsit třpytivý modrý zvonek za splnění úkolu a také tam pro ty, kdo se 
zapojili, čeká dárek.  

 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. 

 Dnes (25.12.) a zítra (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, zapište 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 ve středu 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 

 


