INFO
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č. 22/28

Z církevního kalendáře:
Neděle, 18. září:
25. neděle v mezidobí
Pondělí, 20. září:
sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
Pátek, 23. září:
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle, 25. září:
26. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 18. září:
Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Pozvání:
Pondělí, 19. září:
Pátek, 23. září:

8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s Klubem
seniorů od sv. Janů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Napište do farního občasníku Setkání. Bible nás vybízí, abychom si
ukládali poklady v nebi, kde nepodlehnou zkáze a ani žádný zloděj je
nevykope a neukradne. Jak se vám osobně daří naplňovat Ježíšova slova
Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce? (Mt 6, 21). Obohacovat nás
může setkání s lidmi, pobyt v přírodě, ale také třeba jakákoli nová
zkušenost. A jak to máte vy? Příští Setkání bude na téma "Co mě
obohacuje" a má uzávěrku 2. října.
Své příspěvky prosím posílejte na farni_schranka@seznam.cz nebo je
odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
Vyučování náboženství začne v týdnu od 3. října. Děti z 1. – 4. ročníku
mají výuku přímo ve škole a od 5. třídy docházejí na faru. Rozpis výuky je
zveřejněn na www.faby.cz a na nástěnce v předsíni kostela.
22. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla
Lampartera se uskuteční v sobotu 8. 10. 2022 od 8:30 hodin na
tenisových dvorcích Bystrckého tenisového klubu na ulici Jakuba
Obrovského. Všechny hráčky i všichni hráči, fanynky i fanoušci jsou
srdečně vítáni. Podrobnější informace na telefonním čísle 737 205 751.
Na shledanou se těší Michal Lamparter

Setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem proběhne ve
čtvrtek 6. října v Brně na Petrově. Zatím je přihlášeno 8 dětí z naší
farnosti, uzávěrka přihlášek proběhne v pondělí 19. září.
Pouť pro osamělé rodiče s dětmi. Centrum pro rodinu a sociální v Brně
pořádá v sobotu 24. září pouť pro svobodné, ovdovělé a rozvedené rodiče
s dětmi. Trasa povede z Ořechova do Osové Bítýšky, program je
připraven pro rodiče i děti, zajištěn je doprovod kněze. Bližší informace
a přihlášky: www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/pout-pro-osamelerodice-s-detmi/. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 19. září ve 12:00 h.
Svatocecilské setkání na Petrově. Jednota Musica sacra a Středisko
pro liturgickou hudbu zvou všechny varhaníky, chrámové zpěváky a
hudebníky v sobotu 8. října 2022 do katedrály v Brně na Petrově na 25.
svatocecilské setkání, spojené s oslavou 30. výročí založení jednoty
Musica sacra. Podrobný program najdete na www.biskupstvi.cz a na
nástěnce v předsíni kostela.
Biskupství brněnské hledá pracovníka/ci úklidu na celý nebo částečný
úvazek. Přihlášky zasílejte na email: schmidt@biskupstvi.cz, dotazy na
telefonním čísle 533 033 320.
Klub seniorů od sv. Janů:
Klub seniorů od sv. Janů zve na vycházku do Zahradnictví Skalní
v Bosonohách. Sraz v pondělí 19. září v 8:30 hodin, dopravní uzel ZOO.
Odjezd autobusu č. 50 v 8:44 hodin.
Zdravotní cvičení pro seniory začíná první lekcí v úterý 20. září v 9:00
hodin a ve středu 21. září v 8:15 hodin ve Společenském centru. Garant
O. Zajíčková, tel. 777 962 240.
Trénink paměti bude zahájen v úterý 20. září v učebně Společenského
centra v 8:00, 10:00 a 11:00 hodin. Garant M. Borisová, tel. 724 285 650.
Na cvičení a trénink paměti je třeba se znovu přihlásit! Písemné přihlášky
odevzdejte co nejdříve je na recepci radnice.
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