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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Děkujeme za to, že patříme do Kristova království pravdy a lásky.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. listopadu: slavnost Ježíše Krista Krále
Sobota, 30. listopadu: svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle, 1. prosince: I. neděle adventní
Čtení ze slavnosti Ježíše Krista Krále: 2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43
Pozvání:
Neděle 24. listopadu: po každé mši svaté; kostel; nabídka brožur tiskového
apoštolátu FATYM
Úterý, 26. listopadu: 18:00; Archa; oslava 25. výročí požehnání Archy
Čtvrtek, 28. listopadu: 18:00; kostel; modlitba sv. růžence
Pátek, 29. listopadu: 8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
Pátek, 29. listopadu: 19:00; Archa; luštitelský přebor farnosti
Oznámení:
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo minulou neděli přispěli na podporu
biblického apoštolátu.
V neděli 1. prosince proběhne při bohoslužbách sbírka na podporu církevního
školství.
Velké poděkování patří všem, kdo se v pondělí zapojili do velkého úklidu v Arše.
Brožurku Průvodce adventem si dnes můžete zakoupit za 9,- Kč u stolku
v předsíni kostela společně s nabídkou tiskového apoštolátu Fatym, v dalších
dnech bude k dispozici v sakristii.
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.
Tradiční předvánoční tvoření se bude konat v sobotu 30. listopadu od 15 do
17:30 h v Arše. Můžete s dětmi vyrobit svíčky, vánoční dárečky, 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.

Své adventní věnce můžete také přinést v neděli 1. prosince do kostela, žehnat
se budou při každé mši svaté.
Adopce na dálku. První adventní neděli (1. 12.) nabídneme u kostela dětem
i dospělým kartičky pro namalování vánočních pohlednic. Můžete také upéct
perníčky nebo vytvořit drobné vánoční dekorace a předat je třetí adventní neděli
(15. 12.) před kostelem u stolků s nabídkou pro Adopci na dálku. Z dobrovolných
příspěvků pak uhradíme školné na další rok pro Madavu, Stephena, Balamani,
Anjali a Sivarama.
Napište do 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.
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.
Velice děkujeme všem, kdo se zapsali k pravidelnému úklidu kostela.
Jednotlivé skupinky se budou po týdnu střídat. Prosíme ty, kdo na sebe nenechali
žádný kontakt, aby ho co nejdříve nahlásili v sakristii nebo na faře, ať se můžeme
domluvit na termínech. Úklid koordinuje paní Kateřina Klimešová.
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.
Pokud máte zájem, aby Betlémské světlo zahořelo i u vás doma, vhoďte lístek
s adresou (jméno, ulice, číslo domu i patro!) do krabice připravené o adventních
nedělích v předsíni kostela. Tyto údaje můžete také zaslat na e-mail
betlembystrc@gmail.com. Betlémské světlo budou roznášet na Štědrý den mezi
9. a 12. h bystrčtí skauti, vyzvednout si ho můžete ve stejnou dobu také v Arše
a v předsíni kostela.
Přednáška a beseda nad novou knihou - rozhovorem Jožina Valenty s P.
Markem Orko Váchou Jízda v levém pruhu se uskuteční dnes od 17 h v kostele
sv. Tomáše v Brně.
Centrum naděje a pomoci Brno, Vodní 13, pořádá ve středu 4. prosince od 15:30
do 18 h workshop „Jsem jedinečná“ pro dívky 12 - 17 let. Další informace
a přihlášku najdete na www.cenap.cz/jsem-jedinecna.
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