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Z církevního kalendáře:
Neděle, 11. října:
28. neděle v mezidobí
Čtvrtek, 15. října:
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sobota, 17. října:
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Neděle, 18. října:
29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Čtení z 28. neděle v mezidobí:
Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Pozvání:
Neděle, 11. října:
Pondělí, 12. října:
Středa, 14. října:
Čtvrtek, 15. října:
Pátek, 16. října:
Sobota, 17. října:

19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
19:15; fara; schůzka členů farní charity
8:20; zastávka trolejbusu Nám. 28. dubna směr Kr. Pole;
vycházka s Klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30; tenisové dvorce na ulici Jakuba Obrovského;
farní tenisový turnaj

Oznámení:
I. svaté přijímání – poděkování. Jsme rádi, že jsme minulou neděli mohli
s dětmi naší farnosti slavit jejich I. svaté přijímání, děkujeme všem, kdo se na
přípravě slavnosti podíleli a vám všem za modlitby za tyto děti a jejich rodiny.
Přihlašování na nedělní mši svatou. Od pondělí 5. října je z rozhodnutí vlády
omezen počet lidí na bohoslužbách na 100 osob a v průběhu bohoslužeb
nemáme zpívat. Proto je potřeba se na nedělní mši svatou přihlásit přes
formulář, který najdete na webu farnosti www.faby.cz. Ve všední dny se není
třeba zapisovat, účast na bohoslužbách bývá nižší.
Stále platí dodržování hygienických předpisů (3R) – používání roušek,
desinfekce rukou a pokud možno bezpečné rozestupy. Pokud máte příznaky
respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotu, zůstaňte raději doma.
Prosíme farníky o spolupráci při zavírání všech dveří v Arše (včetně
shrnovacích) po každé akci i mši svaté, aby zbytečně neunikalo teplo. Stejně tak
prosíme o zavírání vstupních dveří do kostela (boční i hlavní vchod). Děkujeme.
Příprava ke svátosti biřmování bude pokračovat tuto neděli 11. října po večerní
mši svaté (cca v 19:30 h) na faře.

Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku „Z Ořešína
přes Útěchov na Vranov“. Sraz ve středu 14. října v 8:20 h na zastávce trolejbusu
Náměstí 28. dubna směr nádraží Královo Pole. Odjezd trolejbusu č. 30 v 8:30
hod. Ujdeme celkem 5,9 km se stoupáním na začátku vycházky.
Jubilejní 20. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla
Lampartera je plánován na sobotu 17. října 2020 od 8:30 h na tenisových
dvorcích na ulici Jakuba Obrovského. Další informace poskytne pan Michal
Lamparter, tel. 737 205 751.
Misijní Most Modlitby se letos koná v předvečer Misijní neděle v sobotu 17. října
ve 21 h. V našich rodinách můžeme zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti
evangelia ve světě.
Misijní neděli budeme slavit 18. října. Při mších svatých proběhne sbírka na
misie. Mnoho inspirací k prožití tohoto dne najdete na www.missio.cz.
V brněnské diecézi bylo v roce 2004 zahájeno kanonizační řízení Služebníků
Božích, kněží brněnské diecéze Václava Drboly a Jana Buly. V současné době
se čeká na rozhodnutí Svatého otce ohledně blahořečení těchto kněží. Na
stránkách www.kanonizace.biskupstvi.cz je ke stažení informační oběžník
Testimonium martyrii, který sestavují brněnští bohoslovci a ve kterém je možné
se o těchto Služebnících Božích dozvědět více. Můžete si zde také objednat
tištěnou verzi zdarma.
Výzva biskupů k modlitbě růžence za ukončení pandemie. Dne 7. října 2020
se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se
modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Podrobnosti k této výzvě
najdete na www.cirkev.cz/aktuality. V brněnské diecézi se již od srpna mnoho lidí
modlí za ukončení pandemie na přímluvu blahoslavené sestry Marie Restituty.
Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové za ukončení pandemie
Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.
Neúnavně sloužila nemocným a slabým a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života. Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně
žili a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.
Chraň a posiluj pronásledované a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.
Je-li to ve shodě s tvou vůlí, uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty
milost, o kterou tě prosíme – za ukončení pandemie koronaviru.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
(zdroj: www.biskupstvi.cz)
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