
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 26.2. do 5.3.2023 

 Dnes je 1. neděle postní, příští neděle je 2. neděle postní. 

 Sbírka Haléř sv. Petra minulou neděli činila 44.385,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať. 

 Za P. Ježíšem přicházely často děti a něco u něj hledaly. Proto jsme na letošní 
postní dobu pro vás, děti, připravili aktivitu „U Ježíše hledám…“. Každou neděli 
budeme spolu se všemi v kostele slyšet v evangeliu nějaký příběh. Abychom si ho 
lépe pamatovali, budeme jej mít i před oltářem vytvořený z postaviček, které před 
časem vyrobily šikovné ruce. Budeme se snažit něco od P. Ježíše naučit. Každý 
z vás, děti, si dnes může vyzvednout malý sešitek (najdete ho u křtitelnice) a v něm 
pod obrázkem, který připomíná, co jsme dnes slyšeli, najde úkol na příští týden. Kdo 
úkol splní, bude si moci do sešitku za týden v neděli nalepit samolepku.  

 Starší děti nebo i dospělí mohou na své postní cestě využít list „Cesta ke 
vzkříšení“, který najdete vzadu na stolku.   

 Také v ORCu mohou děti prožít postní dobu zajímavým způsobem. Postní aktivita 
nazvaná Vesmírné Půstování. Už jména planet, které navštívíme, zní lákavě: 
Digital, Kokyno… zkrátka je na co se těšit. Ostrý start je plánován na pondělí 27.2.  

 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 vzadu v kostele. Při zapisování uveďte, prosím, i 
to, zda chcete, aby byl přítomen varhaník k doprovodu písně.  

 V sobotu 4.3. se uskuteční další výlet pro děti z naší farnosti. Navštívíme poutní 
místo Hluboké Mašůvky, pomodlíme se křížovou cestu v přírodě a určitě nemineme 
místní cukrárnu. Přihlašování je do pátku 3.3. Cena pouhých 50,- Kč. Ostatní info je 
na plakátku. Těší se sestry salesiánky. 

 Příští 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. 

 V úterý 7.3. v 19:30 se v našem kostele uskuteční další pravidelný Večer chval.  

 Ve středu 8.3. v 19:00 zveme na Žabovřeské rozmlouvání s Hankou Strašákovou, 
mluvčí Milionu chvilek pro demokracii.  

 V sobotu 18.3. v 15:00 bude v našem kostele mše sv. spojená s udílením sv. 
pomazání nemocných. Před mší sv. od 14 hod. bude příležitost ke sv. smíření.  

 Děkujeme všem, kdo přinesli různé nedopalky svící na výrobu zákopových svíček.  


