
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 12.3. do 19.3.2023 

 Dnes je 3. neděle postní, v pondělí je výroční den zvolení papeže Františka. Příští 
neděle je 4. neděle postní. 

 Děti, které se zapojily do letošní postní aktivity a tento týden si dokázaly odepřít 
nějakou sladkost nebo mobil, si mohou z krabičky u křtitelnice vzít samolepku a 
nalepit si ji do svého sešitku. Příští týden budeme hledat u P. Ježíše lásku a jako 
projev, že máte někoho rádi, namalujte, děti, a darujte někomu nějaký obrázek.  

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty. Prosíme ty, 
kdo by se chtěli zapojit, ať se zapíší do rozpisu na stolku vzadu v kostele.  

 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. 

 Milí manželé, chceme vás pozvat tentokrát nejen na večer, ale „Den pro manžele“ a 
to v rámci postní duchovní obnovy. Kromě zamyšlení, osobní samoty a práce ve 
skupinkách, budeme moci zažít i společný oběd. Celé setkání vyvrcholí netradiční 
mší sv. jako společenství u jednoho stolu, jejímž hlavním celebrantem bude Libor 
Všetula. Pokud by jedinou překážkou vaší neúčasti byly vaše děti, pokusíme se pro 
ně najít hlídání. Přihlašování proběhne 19. a 26.3. Přesto, že termín 1. dubna může 
vypadat jako apríl, věřte, že jde o seriozní aktivitu, která nám může pomoci při 
vstupu do Svatého týdne. 

 V neděli 26.3. bude setkání Pastorační rady farnosti. Vzadu v kostele je umístěna 
schránka, do které můžete vhodit své připomínky, náměty, či prosby. 

 Vzhledem k jarním prázdninám, nebude v neděli 12. a 19.3. farní kavárna.  
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