
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 19.2. do 26.2.2023 

 Dnes je 7. neděle v mezidobí, Ve středu je popeleční středa, den přísného půstu, 
tzn. půst od masa a půst újmy. V sobotu je svátek sv. Versiglia a Caravaria, 
salesiánských mučedníků. Příští neděle je 1. neděle postní. 

 Dnes (19.2.) je sbírka tzv. Haléř sv. Petra. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 Na popeleční středu bude příležitost ke svátosti smíření ráno od 7 hod., a také 
večer, kdy budou připraveni dva zpovědníci už od 17.00. 

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Vždy v pátek 
a v neděli budeme začínat tuto modlitbu v 17.20. Prosíme ty, kdo by se chtěli zapojit, 
ať se zapíší do rozpisu na stolku pod kůrem. Při zapisování uveďte, prosím, i to, zda 
chcete, aby byl přítomen varhaník k doprovodu písně.  

 Vzadu v kostele na stolku jsou k dispozici sešitky Malý průvodce postní dobou.  

 Blíží se doba postní a pro děti je připravena speciální aktivita. Letos budeme mít 
každou neděli před sebou scénu z evangelia a z toho vyplývající úkol pro následující 
týden. Začneme příští neděli. 

 V sobotu 4.3. od 19 hod. zveme na setkání manželských párů naší farnost na 
téma První slova manželského slibu. Můžete se přihlásit zapsáním do tabulky 
vzadu v kostele. Podrobné informace vám přijdou posléze emailem. Jste zváni 
všichni manželé, kteří chcete dát impuls svému vztahu a poznat další lidi naší 
farnosti. 

 „I malý zbytek vaší svíce zahřeje v zákopech Ukrajince“. Už téměř rok trvá válka 
na Ukrajině. Jedna z forem pomoci, je třeba výroba zákopových svíček. Na nás je, 
abychom se doma podívali po zbytcích všelijakých svíček a přinesli je buď během 
tohoto týdne na recepci nebo do sakristie, nebo příští neděli do kostela.  

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

12.3. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.  


