
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 26.3. do 2.4.2023 

 Dnes je 5. neděle postní, za týden je Květná neděle, začíná Svatý týden. 

 Děti, které nabídly někomu ve svém okolí pomoc, si mohou z krabičky u křtitelnice 
vzít samolepku a nalepit si ji do svého sešitku. Příští týden budeme hledat u P. 
Ježíše sílu být dobrými přáteli. Úkol na příští týden zní: Zahrej si s někým nějakou 
hru.  

 V postní době zveme k účasti na společné pobožnosti křížové cesty.  

 Díky všem, kdo se zúčastnili sobotní brigády v kostele nebo ve venkovním areálu.  

 Milí manželé, Zveme vás tentokrát nejen na večer, ale „Den pro manžele“ a to v 
rámci postní duchovní obnovy v sobotu 1.4. 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. Pokud by jedinou překážkou 
vaší neúčasti byly vaše děti, pokusíme se pro ně najít hlídání. Přihlašování 
proběhne ještě dnes (26.3.), zapisujte se na formulář na stolku vzadu v kostele.  

 Dnes (26.3.) je setkání Pastorační rady farnosti. Vzadu v kostele je umístěna 
schránka, do které můžete vhodit své připomínky, náměty, či prosby. 

 V úterý 28.3. zveme na promítání a následnou besedu dokumentárního filmu 
Mariupol. Začátek je v 19:00 ve farním sále.  

 Další setkání seniorů bude v úterý 28.3. v 16:00 ve farním sále. 

 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 4.4. v 19:30 u nás v kostele. 

 Na Květnou neděli 2.4. zveme na tradiční výjezdní křížovou cestu rodin. Tentokrát 
do Slavkova u Brna. Sraz je ve Slavkově v 16:00 u parčíku na křižovatce ulic 
Tyršova a Pod Oborou. Pakovat lze na ulicích Pod Oborou či Jiráskova. Délka 
křížové cesty je přibližně kilometr a měla by být sjízdná i pro kočárky. Pokud by se 
někdo nemohl dopravit na místo či místo v autě nabízel, neváhejte napsat 
na tomasparizek@seznam.cz. 

 V úterý 4.4. odpoledne od 14:00 zveme děti Velikonoční tvoření. Bude připraveno 
několik stanovišť, kde si budete moci vyrobit něco hezkého na velikonoce. 
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