INFO
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č. 21/37

Z církevního kalendáře:
Neděle, 5. prosince: 2. neděle adventní
Pondělí, 6. prosince: sv. Mikuláše, biskupa
Úterý, 7. prosince:
sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Středa, 8. prosince:
slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu – doporučený svátek
Neděle, 12. prosince: 3. neděle adventní
Čtení z 2. neděle adventní: Bar 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6
Pozvání:
Neděle, 5. prosince:
Pátek, 10. prosince:
Sobota, 11. prosince:
Neděle, 12. prosince:

17:00; Archa; beseda o misiích v Zambii
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
7:30 (po mši svaté); předvánoční úklid kostela
19:00; kostel; příprava ke svátosti biřmování

Upozorňujeme, že vzhledem k vyvíjející se pandemické situaci může dojít
ke změnám v připravovaných akcích, aktuálně o nich budeme informovat
na www.faby.cz.
Při bohoslužbách nadále platí tato protiepidemická opatření:
 Rozestupy 1,5 metru kromě osob ze společné domácnosti
 Desinfekce rukou
 Nošení respirátorů nebo nanoroušek
Brožurka Průvodce adventem je k dispozici za 9 Kč v sakristii.
Do svých mobilních zařízení si můžete zdarma stáhnout aplikaci Průvodce
adventem na Google Play nebo App Store.
V sakristii nabízíme několik druhů stolních kalendářů za 69 Kč. Za pozornost
také stojí stolní kalendář s kreslenými vtipy, jehož zakoupením podpoříte
plánovanou stavbu kostela na sídlišti v Brně – Líšni. Cena 70 Kč.
Farníci Jenda a Anička Barešovi, kteří byli v rámci salesiánského projektu Adopce
na blízko sedm měsíců jako dobrovolníci v Africe, vás zvou na cestovatelský
podvečer "Na skok v Zambii", kde vám poví o své cestě. Beseda je plánována
na neděli 5. prosince od 17 hodin v Arše.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se mohou zúčastnit jen ti, kdo jsou proti
covidu plně očkovaní nebo po prodělání onemocnění v posledních 180 dnech.
V adventní době se v sobotu ráno od 7 hodin konají Roráty. Zveme děti, aby
přišly s lucerničkami a prozářily adventní očekávání Pána.

Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu 11. prosince. Začneme ráno po
rorátní mši svaté (cca v 7:30 hodin), ale zapojit se můžete i později. Uvítáme také
muže, kteří by si vzali na starost drhnutí lavic, což je fyzicky namáhavější práce.
Budeme moc rádi, když si vyšetříte čas a přijdete nám pomoci.
Příští příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 12. prosince v 19 hodin
na faře v Bystrci.
Od příští neděle se můžete v sakristii zapisovat ke službě u betléma v kostele,
který bude otevřen 25. prosince a 1. ledna od 14 do 17:30 hodin.
V Arše letos betlém nebude. Děkujeme panu Karlu Bečičkovi za všechny
uplynulé roky, kdy v Arše svůj rodinný betlém obětavě instaloval.
V neděli 19. prosince budete moci finančně podpořit potřebné rodiny z naší
farnosti. Peníze můžete předávat ženám z farní charity po každé dopolední mši
svaté v předsíni kostela. Cukroví letos z hygienických důvodů vybírat nebudeme.
Pokud máte zájem o betlémské světlo, zašlete údaje s adresou (jméno, ulice,
číslo domu i patro) nejpozději 23. prosince na e-mail betlembystrc@gmail.com
nebo vhoďte papírek s těmito informacemi do krabice v předsíni kostela.
Betlémské světlo budou roznášet na Štědrý den dopoledne mezi 9. a 12. h
bystrčtí skauti nebo si je můžete v tento den osobně vyzvednout od 7:30 do
odpolední mše svaté v předsíni kostela a od 9 do 12 h v Arše.
Adventní inspirace od bystrckých farníků včetně dalších užitečných odkazů pro
rodiny s dětmi najdete na farních webových stránkách www.faby.cz.
Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje sbírku, v níž mohou čeští dárci podpořit
humanitární pomoc uprchlíkům na běloruských hranicích. Tam již nyní
působí Charita Bělorusko spolu s Červeným křížem. Ředitel místní Charity
P. Andrej Aniskievič děkuje českým dárcům za jejich solidaritu, kterou projevují
s potřebnými lidmi v Bělorusku dlouhodobě i nyní během kritické situace hraničící
s humanitární katastrofou. Sbírku je možné podpořit darem na speciální sbírkové
konto 749994/5500, variabilní symbol 20 501. www.cirkev.cz/cs/aktuality
Všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021:
Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho
dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.
Synoda o synodalitě „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“
Na základě rozhodnutí ČBK se prodlužuje termín odeslání výstupní zprávy
z farních skupinek až do začátku postní doby, tedy do 2. března 2022.
https://apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny
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