INFO
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č. 19/35

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Modleme se za duše v očistci.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 3. listopadu: 31. neděle v mezidobí
Pondělí, 4. listopadu: sv. Karla Boromejského, biskupa
Sobota, 9. listopadu: svátek Posvěcení lateránské baziliky
Neděle, 10. listopadu: 32. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 3. listopadu: Mdr 11,22 – 12,2; 2 Sol 1,11 – 2,2; Lk 19,1-10
Pozvání:
Neděle, 3. listopadu:
Středa, 6. listopadu:
Čtvrtek, 7. listopadu:
Pátek, 8. listopadu:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
16:00; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat až do 8. listopadu
při splnění tří obvyklých podmínek. Navíc je třeba při návštěvě hřbitova pomodlit
se za zemřelé.
Společenství seniorů proběhne ve středu 6. listopadu na faře, tentokrát již
v zimním čase od 16 hodin. Srdečně vás zveme!
Živý betlém 2019. Zveme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince rády
zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od 8. listopadu vždy
v pátek od 17:00 v Arše. Více informací a přihlášení: p. Marek Borský,
marabora@centrum.cz, tel. 731 907 688.
V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Cena 69,- Kč.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny své členy a příznivce na setkání
klubu ve čtvrtek 14. listopadu od 15 hodin ve Společenském centru.
Umývání oken na faře proběhne v sobotu 16. listopadu od 7:30 hodin (po ranní
mši svaté). Předvánoční úklid kostela plánujeme na sobotu 14. prosince.
Budeme moc vděční, když si alespoň na jedno dopoledne vyšetříte čas a přijdete
pomoci.

Stále hledáme další dobrovolníky, kteří by byli ochotni zapojit se do pravidelného
úklidu kostela. Této služby se nemusíte obávat, uklízet budete max. jednou za
2 měsíce, úklid zabere cca 1 hodinu. Čas úklidu by záležel na domluvě skupinky,
nejvhodnější je pátek po večerní mši svaté nebo sobota po ranní bohoslužbě (ale
může to být i jindy). Prosíme, přijďte se zapsat do seznamu v sakristii.
Setkání rodičů dětí, které se připravují k I. svatému přijímání, se uskuteční
v pátek 15. listopadu po dětské mši svaté (cca v 17:15) v Arše.
Mše svatá k 25. výroční požehnání Archy bude sloužena v úterý 26. listopadu.
Od ledna 2020 začne příprava ke svátosti biřmování (termín: květen 2021).
Příprava bude probíhat cca 1x za tři týdny v neděli po večerní mši svaté na faře.
Přihlásit se může každý pokřtěný, který ještě nebyl biřmován a v květnu 2021
dosáhne nejméně 15 roků. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na faře.
Prosíme zájemce, aby vyplněnou přihlášku přišli odevzdat osobně.
V sobotu 19. října proběhl 19. ročník farního turnaje v tenisu - Memoriálu Ing.
Pavla Lampartera. Podrobné výsledky najdete na www.faby.cz.
Brněnské biskupství vás zve na panelovou diskusi s názvem Rok 1989 –
významný mezník novodobých dějin a ohlédnutí za 30 roky svobody
křesťanství v naší zemi, která se uskuteční v pondělí 4. 11. 2019 od 16 h
v aule Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85. Pozvání k diskusi přijali
historik, pedagog P. Tomáš Petráček, brněnský publicista a historik Luděk Navara
a Miroslav Kasáček z občanského sdružení PAMĚŤ; setkání bude moderovat
P. Zdeněk Jančařík, SDB. Akci uvede v 15 h videoprojekce studentských snímků
v rámci projektu Rok 1989 očima pamětníků.
Pontifikální bohoslužbu při příležitosti 100. výročí zahájení výuky na
Masarykově univerzitě v Brně bude v úterý 12. listopadu v 19 h v katedrále na
Petrově slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.
V předvečer 30. výročí sametové revoluce, v pátek 15. listopadu v brněnské
katedrále proběhne po mši svaté v 17:30 hodin „Večer díků za svobodu“
s hudebním doprovodem. Na akci naváže tradiční Nikodémova noc.
V neděli 17. listopadu 2019 bude v katedrále sv. Petra a Pavla v 10:30 hodin
slavena pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský diecézní
biskup Vojtěch Cikrle. Mši svatou doprovodí Brněnský katedrální sbor a Beseda
brněnská. V 18:00 hodin zazní koncert Filharmonie Brno.
Během listopadu můžete v katedrále sv. Petra a Pavla zhlédnout doprovodnou
výstavu Třicet let svobody v brněnských křesťanských dílech. Součástí
výstavy bude také ekumenické centrum Archa.
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