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Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. října:
29. neděle v mezidobí
Pondělí, 18. října:
svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle, 24. října:
30. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Čtení z 29. neděle v mezidobí:
Iz 53,10-11; Žid 4,14-16; Mk 10,35-45
Pozvání:
Neděle, 17. října:
Neděle, 17. října:
Pátek, 22. října:
Sobota, 23. října:
Neděle, 24. října:

dopoledne; předsíň kostela; nabídka klášterních výrobků
z Nového Dvora
19:15; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
18:00 – 19:00; fara; vybírání pečiva na „Misijní koláč“
po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč

Tuto neděli 17. října během dopoledne proběhne v předsíni kostela prezentace
a prodej klášterních výrobků z Nového Dvora.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 17. října v 19:15 na faře
v Bystrci.
Nové číslo farního občasníku Setkání je od této neděle k dispozici v předsíni
kostela. Těšit se můžete na zážitky bystrckých farníků ze setkání se Svatým
otcem v Šaštíně, na příběhy z cest, kdy šlo doslova o život, ale také na rozhovor
s naším novým kaplanem P. Tomášem Maradou. Děkujeme všem, kdo se na
tvorbě tohoto čísla jakkoliv podíleli.
Sbírka v neděli 24. října je určena na podporu misií.
Na Misijní neděli 24. října připravujeme tradiční akci "Misijní koláč". Prosíme
tímto dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky,
buchty, perníčky, slané sušenky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe
v sobotu 23. října od 18 do 19 h nebo během neděle 24. října na kteroukoli mši
svatou. Po každé bohoslužbě budeme tyto "koláčky" a další misijní materiály za
dobrovolný příspěvek na misie nabízet farníkům. Pokud byste byli ochotni nám
v sobotu pomoci s přípravou balíčků, budeme moc rádi. Katka a Martin Malinkovi.

Synoda o synodalitě
Aktuální informace a výzvy týkající se celocírkevní synody o synodalitě „Za
synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“, kterou zahájil papež
František 10. října, najdete na www.cirkev.cz a na www.biskupstvi.cz/synoda.
Diecézní fázi synody zahájí při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně na Petrově diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 17. října
v 16 hodin.
Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního
shromáždění biskupské synody byl jmenován biskup Pavel Konzbul.
Byli bychom rádi, aby několik synodálních skupinek vzniklo i v naší farnosti.
Více podrobností najdete v příštím Infu.
Žabovřeské rozmlouvání. Ve středu 20. října od 19 hodin si bude P. Zdeněk
Jančařík povídat s Jiřím Zajícem (skautem a autorem úvah a komentářů nejen
pro Katolický týdeník) a Martinem T. Zikmundem (evangelickým teologem
a publicistou) o životě, Pánu Bohu, politice a věcech, které jsou jim blízké. Jste
zváni do kostela Panny Marie Pomocnice v Žabovřeskách, nebo na YouTube
kanál salesiáni Žabovřesky.
Teologické večery se konají v sále Biskupství brněnského na Petrově 2 (za
katedrálou) ve čtvrtky (ještě 21. října, 4. a 18. listopadu) od 17:30 do 20 hodin.
Přednášejícími jsou doc. Petr Mareček, doc. Pavel Kopeček a Mgr. Stanislav
Drobný. Vstupné dobrovolné, není potřeba se předem přihlašovat. Podrobný
program na webu pastorace.biskupstvi.cz.
Z poselství Svatého otce Františka k 95. Světovému dni misií 24. října 2021
„Uvědomujeme si, že misijní povolání nepatří minulosti, není romantickou
vzpomínkou na dávné doby. Ježíš dnes potřebuje srdce, které je schopné žít
povolání jako zamilovaný příběh. Láska je vede až na kraj světa, stávají se
nástroji a posly soucitu. Toto povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak.
Mějme na paměti, některé periferie jsou blízko nás, v městských centrech nebo
v našich rodinách. Všeobecná otevřenost lásce má rozměr, který není
zeměpisný, ale existenční. Souvisí s naším každodenním úsilím rozšiřovat okruh
přátel, setkávat se s těmi, které – byť jsou mi nablízku – přirozeně nepovažuji za
součást „okruhu svých zájmů“. Žít misijní poslání znamená troufnout si učit se
postojům Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je vedle mne, je můj bratr, moje
sestra. Kéž by jeho soucitná láska probudila i naše srdce a udělala z nás Kristovy
učedníky a misionáře. Maria, první učednice a misionářka, ať probudí ve všech
pokřtěných touhu být světlem a solí naší země (srov. Mt 5,13-14).“
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