INFO
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č. 22/31

Z církevního kalendáře:
Neděle, 16. října:
29. neděle v mezidobí
Pondělí, 17. října:
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Úterý, 18. října:
svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sobota, 22. října:
sv. Jana Pavla II., papeže
Neděle, 23. října:
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie
Čtení z neděle 16. října:
Ex 17,8-13; 2 Tim 3,14 – 4,2; Lk 18,1-8

Pozvání:
Pondělí, 17. října:
Čtvrtek, 20. října:
Pátek, 21. října:
Sobota, 22. října:
Neděle, 23. října:

8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s Klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
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

Oznámení:
Klub seniorů od sv. Janů zve na vycházku k Augšperskému potoku. Sraz
v pondělí 17. října v 8:30, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 52 v 8:43.
Ujdeme celkem 6,2 km nepříliš náročným terénem. (S návštěvou Hraničního
dubu 6,9 km).
Zveme děti od 6 do 12 let, které rády vyrábějí, chtějí si užít zábavu, naučit se
něčemu novému a poznat nové kamarády, do kroužku Všeználci. Scházíme
se každý čtvrtek od 14 do 15:30 hodin na faře. Kroužek je zdarma. Kontakt:
Petra Skalková petraskalkova01@seznam.cz.
Prosíme farníky o spolupráci při zavírání vstupních dveří do kostela
(boční i hlavní vchod), aby zbytečně neunikalo teplo. Stejně tak prosíme
o zavírání všech dveří v Arše (včetně shrnovacích) po každé akci i mši
svaté. Děkujeme.
Vstup do adventu se sv. Cecílií aneb Hraje a zpívá celá farní rodina
proběhne v sobotu 26. listopadu v Arše (v odpoledních hodinách – čas ještě
upřesníme). Velcí i malí muzikanti si mohou připravit krátký hudební
příspěvek a přihlásit se na e-mailové adrese brno-bystrc@dieceze.cz nebo
otci Tomášovi Maradovi na mob. 773 041 361. Na závěr bude žehnání
adventních věnců.

Misijní neděle 23. října
Příští neděli vyjde farní občasník Setkání na téma „Co mě obohacuje“.
Kostelní sbírka bude určena na podporu misií.
Na Misijní neděli opět 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 22. října od 18 do 19 h nebo během neděle 23. října na
kteroukoli mši svatou. Po každé bohoslužbě budeme toto pečivo 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.
Mnoho podnětných inspirací k prožívání Misijní neděle ve farnostech
a v rodinách najdete na stránkách www.missio.cz.
V sobotu 8. října se konal dvacátý druhý ročník Farního tenisového
turnaje - Memoriálu Ing. Pavla Lampartera za účasti jedenácti hráčů a hráček
ve dvouhře a pěti párů ve čtyřhře. V semifinále dvouhry zvítězil V. Hubka nad
J. Horákem a L. Dobešová porazila P. Dobeše. Vítězem dvouhry se stal
V. Hubka. V semifinále čtyřhry porazili P. Lamparter s V. Hubkou pár J. Horák
a M. Králíček, do finále postoupili také L. Dobešová s M. Lamparterem, když
vyhráli nad párem J. Horák, J. Dolníček. Ve finále pak zvítězila dvojice P.
Lamparter a V. Hubka. Hrálo se za pěkného podzimního počasí.
Michal Lamparter
Duchovní obnova pro rozvedené se koná ve dnech 21. až 23. října na
faře v Heřmanově u Křižanova. Setkání je určeno pro všechny, kteří prochází
(nebo si prošli) obdobím rozvodu/rozpadu vztahu a hledají způsob, jak dál.
Tématem „Dvanáct pravidel pro život“ bude provázet R.D. Mgr. Jindřich
Čoupek. Informace a přihlášky na www.crsp.cz.
Řehole není selanka ani utrpení. Ve středu 26. října 2022 se v kostele
v Žabovřeskách uskuteční další setkání v rámci Žabovřeského rozmlouvání.
Tentokrát si P. Zdeněk Jančařík bude povídat s Francescou Šimuniovou, abatyší
opatství benediktinek Venio v Mnichově a v Praze. Rozhovor nejen o životě
v klášteře a roli žen v církvi lze sledovat také na YouTube kanále Salesiáni
Žabovřesky.
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