
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 12.2. do 19.2.2023 

 Dnes je 6. neděle v mezidobí, příští neděle je 7. neděle v mezidobí. 

 Ve středu 15.2. v 19:00 zveme na Žabovřeské rozmlouvání. Hostem bude Jiří Kylar 
zakladatel spolku Někdo Ti uvěří na ochranu sexuálně zneužívaných. 

 Příští neděli (19.2.) bude sbírka tzv. Haléř sv. Petra. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 Manželské páry zveme k posílení vztahu, duchovnímu impulsu a poznání dalších 
párů ve farnosti prostřednictvím Manželského večera v sobotu 4.3. od 19:00. 
Budeme vycházet ze slibu, který jste si dali na začátku vašeho manželského života. 
Přihlašování bude probíhat příští neděli (19.2.) v kostele vždy po mši sv. 
Upozorňujeme, že kapacita je omezená.   

 V rámci týdne manželství zveme manžele na přednášku Mgr. Terezie Pilátové 
Osecké PhD. Na téma Manželské kontrasty. Přednáška se uskuteční 14.2. v 17:00 
v Centru pro rodinu, Biskupská 7. 

 Masopust Klubu maminek je opět tady. Čeká nás Noemova archa plná zvířátek a 
taky pořádná hostina. To vše ve středu 15.2. od 9:00 do 11:30. Určitě si udělejte 
s dětmi čas a přijďte.  

 Zveme mladé lidi na tradiční zážitkovou duchovní obnovu v Čučicících 10.-

12.3. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.  

 Několik řádků od otce biskupa Pavla:                 

 Milí přátelé, v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh 

před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým 

rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale 

blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke 

kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž  vytváříme prostor pro Ježíše 

v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost 

jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být 

věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí  službě věrnosti Bohu zasvětit svůj 

život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke 

kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 

2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do 

konce března. V modlitbě biskup Pavel 


