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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Abychom si vážili daru stvoření a uměli dobře hospodařit s přírodními zdroji.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. listopadu: 32. neděle v mezidobí
Pondělí, 11. listopadu: sv. Martina, biskupa
Úterý, 12. listopadu: sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa, 13. listopadu: sv. Anežky České, panny
Neděle, 17. listopadu: 33. neděle v mezidobí
Den boje za svobodu a demokracii.
Čtení z neděle 10. listopadu: 2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,16 – 3,5; Lk 20,27-38
Pozvání:
Čtvrtek, 14. listopadu: 18:00; kostel; modlitba sv. růžence
Pátek, 15. listopadu: 8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
Pátek, 15. listopadu: 17:00; Archa; schůzka rodičů dětí, které se připravují
k I. svatému přijímání
Sobota, 16. listopadu: 7:30; fara; umývání oken
Oznámení:
Příští neděli je Den Bible. Sbírka bude určena na podporu biblického apoštolátu.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny své členy a příznivce na setkání
klubu ve čtvrtek 14. listopadu od 15 hodin ve Společenském centru v Bystrci.
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.
Nácvik dětí na Živý betlém probíhá vždy v pátek od 17:00 v Arše. Více
informací a přihlášení: Marek Borský, marabora@centrum.cz, tel. 731 907 688.
Umývání oken na faře proběhne v sobotu 16. listopadu od 7:30 hodin (po ranní
mši sv.). Budeme vděční za vaši pomoc. Prosíme, přineste si vlastní kbelíky.
Schůzka členů farní charity je posunuta až na pondělí 18. listopadu.
Mše svatá k 25. výroční požehnání Archy bude sloužena v úterý 26. listopadu
v 18 hodin. Po mši svaté, kterou bude celebrovat brněnský děkan Mons. Václav
Slouk, Vás srdečně zveme k agapé. Prosíme, kdo můžete, přineste drobné
pohoštění na společný stůl.

15. ročník Luštitelského přeboru bystrcké farnosti proběhne v Arše v pátek
29. listopadu od 19 hodin a kromě jiného v něm prověříte svoji představivost,
paměť i postřeh. Soutěží se v kategoriích do 15 a od 16 let. Psací potřeby
s sebou! Přihlašujte se do 20. listopadu na e-mail soba@seznam.cz. Akce se
uskuteční jen v případě, že se přihlásí alespoň 10 zájemců. Pavel Šoba
Napište do farního občasníku Setkání. Někdy je považujeme za samozřejmé,
jindy se každodenním příhodám zdráháme uvěřit. A možná jste si už i vy
v souvislosti s nějakou méně obvyklou situací pomysleli, že tohle přece už není
obyčejná náhoda. Podělte se o své zážitky a zkušenosti se čtenáři farního
občasníku Setkání na téma Náhoda nebo Boží řízení? Příští číslo má uzávěrku
3. prosince. Své příspěvky prosím pište na farni_schranka@seznam.cz nebo je
odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
Předvánoční úklid kostela plánujeme na sobotu 14. prosince.
Pravidelný úklid kostela. Hledáme další ochotné muže a ženy, kteří by se
připojili do některé z osmi úklidových skupinek. Této služby se nemusíte obávat,
uklízet budete maximálně jednou za 2 měsíce, úklid zabere zhruba 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, pokud
byste byli ochotni věnovat farnosti trochu ze svého času, přijďte se zapsat do
seznamu v sakristii (prosíme, nezapomeňte na sebe uvést i kontakt).
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 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 v 10:30 h bude v katedrále sv. Petra a Pavla 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.
Oslavy 30. výročí svatořečení sv. Anežky České proběhnou v Brně na Petrově
v úterý 19. listopadu pod názvem „Hold svaté Anežce České“. Od 17:30 hodin
v sále na Petrově 2 zaznějí „Střípky vzpomínek na Národní pouť do Říma v roce
1989“ od účastníků této události. Poté bude v 19 hodin v katedrále sv. Petra
a Pavla biskup Mons. Vojtěch Cikrle celebrovat pontifikální bohoslužbu.
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