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Z církevního kalendáře:
Neděle, 12. září:
24. neděle v mezidobí
Pondělí, 13. září:
sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
Úterý, 14. září:
svátek Povýšení svatého kříže
Středa, 15. září:
památka Panny Marie
Bolestné
Čtvrtek, 16. září:
sv. Ludmily, mučednice
(letos si připomínáme 1100. výročí smrti sv. Ludmily)
Neděle, 19. září:
25. neděle v mezidobí
Čtení z 24. neděle v mezidobí:
Iz 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
Pozvání:
Pátek, 17. září:

8:00 – 18:00; kostel;
celodenní adorace

V letošním školním roce budou bohoslužby v Arše
v úterý v 18:30 a v pátek v 16:30 (pro děti).
V úterý bude mše svatá pouze v Arše. Ranní mše
svatá v úterý v kostele nebude.
Schůzka členů farní charity proběhne až druhé
pondělí v říjnu.

Anglická konverzace pro mírně pokročilé, pondělí
18 - 19 h. Přidejte se k nám. Info Mgr. Vilma
Mikésková 773 084 348, vilmagaladriel@centrum.cz.
Vyučování náboženství začne od pondělí 4. října.
Rozvrh výuky podle aktuální situace uveřejníme na
stránkách www.faby.cz a také ho zašleme rodičům
přihlášených dětí e-mailem. Přihlášky do náboženství
pro nové děti jsou k dispozici na faře a v sakristii nebo
na www.faby.cz.
Setkání letošních a loňských prvokomunikantů
s otcem biskupem proběhne ve čtvrtek 23. září na
Petrově. Do pondělí 13. září je možné přihlásit děti na
e-mail: farni_schranka@seznam.cz.
Klub seniorů od sv. Janů zve bystrcké seniory na
zájezd Modrá a Velehrad – čtvrtek 23. září 2021.
Více informací na nástěnce v předsíni kostela nebo
manželé Zajíčkovi, tel 777 962 240, 774 550 336.
Další číslo farního občasníku bude na téma „Boží
doteky na cestách“ a má uzávěrku 26. září. Své
příspěvky posílejte na farni_schranka@seznam.cz
nebo je odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým
Setkání. Více informací najdete na www.faby.cz.
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