
OHLÁŠKY - OZNAMY  

v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně – Jižních Svazích 
 

v týdnu od 21.5.2023 do 28.5.2023 

7. neděle velikonoční. 
 

Svátky v týdnu: 

Středa: Slavnost PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ, patrocinium  

              našeho kostela 

Pátek: Památka sv. Filipa Neriho, kněze 

Neděle: Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Oznamování: 

-Sbírka na pronásledované křesťany vynesla 20.922,-Kč. Pán Bůh zaplať! 

-Demotáž pódia a zastřešení proběhne v pondělí v 8:00 a v 16:00. Děkujeme za 

pomoc! 

-V úterý (v 19:15) je rada výchovně pastoračního společenství Salesiánského domu.  

-Ve středu 24. května je salesiánská slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů. Je 

to také titulární slavnost našeho kostela. Mše svaté budou v 7:30 a v 17:00 (zamě-

řená na děti) a slavností mše sv. v 18:30. Po večerní mši sv. bude setkání Sdružení 

Panny Marie Pomocnice (ADMA), do kterého zveme také nové členy všech věko-

vých kategorií, kteří nám chtějí pomáhat svou modlitbou nebo službou.                    

-Od 16:30 budeme prodávat upomínkové předměty ke 20. výročí posvěcení 

kostela (kelímky, skleničky, bublifuky, nálepky). Můžete si je zakoupit také na 

recepci klubu v neděli po „10“ i během týdne (v čase, kdy je otevřeno).  

-Nabízíme brožuru s pastoračním projektem Salesiánského domu a leták o našem 

kostele. 

 -V pátek při mši svaté v 18:30 budou přijati do katechumenátu mladí, kteří letos 

požádali o křest. Zveme také jejich přátele a klienty našeho nízkoprahového zařízení 

pro mládež. 

-V pátek je pro mládež BOSCOPÁTEK. Mimořádně začne až v 19:30. 

-Rodinám, které chtějí prožít týden v přírodě, nabízíme tábor pro rodiny s dětmi od 

22. do 29. července ve Zlámanci. Vedoucí tábora je Irena Malotová, ubytování je ve 

středověkých stanech. Na programu je tvoření, výlety, koupání, koně, hry... více 

informací je na webu sdbzlin.cz/letni-tabory. 

-Příští neděli je první svaté přijímání. Prvokomunikanti (46) mají sraz v 9:00, 

slavnostní mše svatá začíná v 9:30. Prosíme využijte mše v 7:30, v 11:30 a ve 20:30. 

-Co tedy v týdnu není: 

1/ ve středu není Májová na Pasekách; zveme do kostela na Jižní Svahy; 

2/ ve středu není dětská bohoslužba slova; 

2/ v sobotu odpoledne není adorace, děti mají nácvik na 1. sv. přijímání; 

3/ v neděli není mše svatá v 8:30 a v 10:00; ani kavárna po „10“.  

 

http://sdbzlin.cz/letni-tabory

