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č. 19/39

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme, ať se dobře připravíme na příchod našeho Pána Ježíše Krista,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 1. prosince: 1. neděle adventní
Úterý, 3. prosince:
sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek, 6. prosince:
sv. Mikuláše, biskupa
první pátek v měsíci
Sobota, 7. prosince: sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Neděle, 8. prosince: 2. neděle adventní
Čtení z 1. neděle adventní: Iz 2,1-5; Řím 13,11-14; Mt 24,37-44
Pozvání:
Čtvrtek, 5. prosince:
Pátek, 6. prosince:

Pátek, 6. prosince:
Pátek, 6. prosince:
Sobota, 7. prosince:

18:00; kostel; modlitba sv. růžence a poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
14:00 - 15:30 zpovídá P. Pavel Svoboda
15:30 – 18:00 zpovídá P. Pavel Fatěna a Mons. Fruvirt
16:30; mše svatá pro děti, poté setkání se sv. Mikulášem
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost

Oznámení:
Dnes se při bohoslužbách koná sbírka na církevní školství, zároveň při všech
bohoslužbách proběhne žehnání adventních věnců.
Adopce na dálku. U kostela dnes nabízíme dětem i dospělým kartičky pro
namalování vánočních pohlednic. Můžete také upéct perníčky nebo vytvořit
drobné vánoční dekorace a vše odevzdat třetí neděli adventní před kostelem.
V tuto neděli (15. 12.) budou všechny vánoční drobnosti nabídnuty farníkům, kteří
se dobrovolným příspěvkem mohou podílet na zaplacení školného našim
adoptovaným indickým dětem na další školní rok. Děkujeme všem, kdo tuto
tradiční akci připravujete.
Brožurku Průvodce adventem si můžete zakoupit za 9 Kč v sakristii nebo si jej
můžete zdarma stáhnout jako aplikaci do mobilu na Google Play.

Své příspěvky do farního občasníku Setkání na téma „Náhoda nebo Boží
řízení?“ můžete posílat na adresu farni_schranka@seznam.cz nebo je odevzdat
na faře do 3. prosince.
Svatý Mikuláš přijde do Archy v pátek 6. prosince po dětské mši svaté, která
začíná v 16:30 hodin. Všechny děti srdečně zveme!
Zveme rodiče s dětmi na roráty, které začínají v sobotu 7. prosince v 7 h. Děti
si mohou přinést lucerničky.
Na sobotu 15. prosince dopoledne (od 7:30 h) plánujeme úklid kostela. Opět
bude potřeba dostatek ochotných farníků (žen i mužů), kteří by přišli pomoci.
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 je můžete ve stejnou dobu také v Arše
a v předsíni kostela.
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.
Srdečně všechny zveme na 8. ples bystrcké farnosti, který se uskuteční
v pátek 14. února 2020 od 19:30 h - nově ve Společenském centru v Bystrci.
Předprodej vstupenek spustíme 19. ledna. Více informací na plakátu v předsíni
kostela, na www.signaly.cz/farpl a na Facebooku. Těšíme se na vás!
Bratři minorité zvou na staročeské roráty, které se v adventu konají každý
všední den v 6:30 h a v sobotu v 8 h v kostele sv. Janů na Minoritské ulici v Brně.
Mše svaté se zpěvy rorátů bude možné prožít v kapli Matky Boží na Veveří
o sobotách 7., 14., a 21. prosince vždy od 7 hodin. Vezměte si kancionál
a lampičku, v kapli není elektřina.
Koncert skupiny Oboroh se uskuteční sobotu 7. prosince od 17 h v tělocvičně
Saleska v Brně Líšni, Kotlanova 13. (www.oboroh.cz)
Inspiraci k prožití adventní doby (nejen) s dětmi najdete také na těchto
odkazech: www.rodinnyzivot.cz, www.kc.biskupstvi.cz/namet-pro-advent-2019,
www.deti.vira.cz/clanky/zacina-advent.
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