
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 5.3. do 12.3.2023 

 Dnes je 2. neděle postní, příští neděle je 3. neděle postní. 

 Dnes (5.3.) odpoledne půjdou děti, které se připravují na 1. sv. přijímání, poprvé ke 
sv. smíření. Podpořme je svou modlitbou.   

 Děti, které se zapojily do letošní postní aktivity a tento týden se pomodlily a 
udělaly nějaký dobrý skutek, si mohou z krabičky u křtitelnice vzít samolepku a 
nalepit si ji do svého sešitku. Příští týden budeme hledat u P. Ježíše sílu k odvaze 
odepřít si něco sladkého nebo mobil.   

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

 Ve středu 8.3. v 19:00 zveme především mladé lidi 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.  

 Srdečně zveme všechny farníky na společnou předvelikonoční brigádu v sobotu 
25.3. Po mši sv. v 7:45 začneme s úklidem kostela. Prosíme, abyste si přinesli 
pomůcky na čištění oken, ostatní zajistíme. Děkujeme předem za hojnou účast.       
A protože chceme uklidit i okolí kostela a středisko, zveme ve stejný den na akci 
s názvem „Pojď si nahrabat“. Na tuto brigádu se sejdeme v 9:00 před recepcí. 
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie. Občerstvení bude zajištěno. Vás, kdo 
plánujete svou účast, prosíme o krátké info na e-mail: brigada@brno.sdb.cz. 

 Zveme na jarní tvoření pro ženy, které proběhne ve čtvrtek 23.3. v podvečer. 
Náplní bude velikonoční výzdoba interiéru. Více informací a kontakt pro přihlášení 
vzadu na plakátku. 
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 Vzhledem k jarním prázdninám, nebude v neděli 12. a 19.3. farní kavárna.  
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