
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 22.1. do 29.1.2023 

 Dnes je 3. neděle v mezidobí. V úterý je památka sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve a je to současně adorační den naší farnosti. Ve středu je 
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů. V sobotu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. 
Příští neděle je 4. neděle v mezidobí. 

 V úterý 24.1. bude v naší farnosti celodenní adorace. Kdo byste měli zájem se do 
ní zapojit, zapisujte se, prosím, do rozpisu, který je na stolku vzadu v kostele.   

 Blíží se slavnost sv. Jana Boska a s ní je spojena celá řada aktivit pro děti i 
dospělé. V sobotu 28.1. máme na dopoledne zamluveno kluziště v Salesku v Brně-
Líšni, Kotlanova 13. Od 8.30 do 9.30 sehrajeme hokejový zápas a po něm od 10.00 
do 11.30 je volné bruslení. Vstupné je 100,- pro dospělé a 80,- pro děti. Na místě je 
možné si zapůjčit brusle a jiné pomůcky. Srdečně zveme rodiny i jednotlivce.   

 V ORCu budeme slavit skoro celý týden. Na pondělí 30.1. , středu a čtvrtek jsou 
připravené únikové hry, tento týden je možné se na ně zapisovat. V úterý 31.1. má 
Don Bosko svátek a ten den se můžete těšit na BOSCO PÁRTY. Po celý týden 
oslav si můžete udělat našimi animátory připravený superkvíz.    

 V kostele v den slavnosti sv. Jana Boska 31.1. poděkujeme Bohu za otce a učitele 
mládeže při večerní mši sv. v 18:00 a po ní se těšíme na společné setkání ve 
velkém sále.  

 Slovo k volbám. Otec biskup Pavel nám píše: Milí přátelé, v druhém kole 
prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je 
krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. 
Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím 
dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, 
a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí 
rozum osvícený vírou. Spolu s otcem biskupem prosíme, pojďme volit. 

 Děkujeme všem, co se zapojili do výtvarné soutěže k 70. výročí úmrtí P. Ignáce 

Stuchlého. Všechny obrázky najdete na webu: www.sdb.cz.  
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