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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Uč nás, Pane, při užívání vlastní svobody respektovat svobodu druhých.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. listopadu: 33. neděle v mezidobí
Den boje za svobodu a demokracii. Den Bible.
Čtvrtek, 21. listopadu: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pátek, 22. listopadu: sv. Cecílie, panny a mučednice
Neděle, 24. listopadu: slavnost Ježíše Krista Krále
Čtení z neděle 17. listopadu: Mal 3,19-20a; 2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19
Pozvání:
Pondělí, 18. listopadu:
Čtvrtek, 21. listopadu:
Pátek, 22. listopadu:
Neděle 24. listopadu:

18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
po každé mši svaté; kostel; nabídka brožur tiskového
apoštolátu FATYM

Oznámení:
Děkujeme všem, kdo včera přišli umývat okna na faru.
Dnešní sbírka bude odeslána na podporu biblického apoštolátu.
Schůzka členů farní charity se koná v pondělí 18. listopadu po večerní mši sv.
Nácvik dětí na Živý betlém probíhá vždy v pátek od 17 h v Arše. Více informací
a přihlášení: Marek Borský, marabora@centrum.cz, tel. 731 907 688.
Brožurky tiskového apoštolátu Fatym si můžete zakoupit v neděli 24. listopadu
po každé mši svaté v předsíni kostela.
V úterý 26. listopadu oslavíme 25. výročí požehnání Archy. V 18 h začne mše
svatá s děkanem Mons. Václavem Sloukem, poté 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? Své příspěvky prosím
pište na farni_schranka@seznam.cz nebo je odevzdávejte na faře do 3. prosince.
Tradiční předvánoční tvoření se bude konat v sobotu 30. listopadu od 15 do
17:30 hodin v Arše. Můžete si vyrobit např. svíčky ze včelího vosku, voničky ze
strouhaných mýdel nebo vázat a balit perníčky a současně podpořit projekt
Adopce na dálku.
V sobotu 30. listopadu bude v Arše od 18 hodin žehnání adventních věnců
a poté se pomodlíme nešpory s přímluvou za nenarozené děti.
Žehnání adventních věnců proběhne také v neděli 1. prosince v kostele při
všech bohoslužbách.
Svatý Mikuláš přijde do Archy v pátek 6. prosince po dětské mši svaté, která
začíná v 16:30 hodin.
Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu 14. prosince.
Pravidelný úklid kostela. Podařilo se vytvořit 8 skupinek po 2 – 3 lidech, každá
skupinka bude uklízet zhruba jednou za 2 měsíce. Pokud ještě váháte, budeme
moc rádi, když se přijdete zapsat, aby dobrovolníků bylo dostatek. Koncem
listopadu vás kontaktujeme, abychom se domluvili na dalších podrobnostech.
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 neděli 24. listopadu od 18 hodin proběhne v Arše přednáška „Měsícotřesení
aneb když se seismologie nedrží při zemi“ – o tom, co nám mimo jiné přinesl
projekt Apollo. Přednáší Josef Havíř, seismolog MU Brno. Akci pořádá brněnský
sbor Evangelické církve metodistické.
Ve středu 20. listopadu od 19 h se v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
koná další díl Žabovřeského rozmlouvání, ve kterém P. Zdeněk Jančařík
představí P. Josefa Prokeše, kněze, skauta a horolezce, autora knihy Pán se
stará. V ní se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat, k nimž
přistupuje s otevřeností, poctivostí a autenticitou, přitom ale s důkladným
vzděláním a duchovní zkušeností.
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