INFO
Bystrc, 6. listopadu 2022
Z církevního kalendáře:
Neděle, 6. listopadu:
Středa, 9. listopadu:
Čtvrtek, 10. listopadu:
Pátek, 11. listopadu:
Sobota, 12. listopadu:
Neděle, 13. listopadu:

č. 22/34

32. neděle v mezidobí
svátek Posvěcení lateránské baziliky
sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
sv. Martina, biskupa
sv. Josafata, biskupa a mučedníka
33. neděle v mezidobí

Čtení z 32. neděle v mezidobí:
2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,16 – 3,5; Lk 20,27-38
Pozvání:
Neděle, 6. listopadu: dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
Čtvrtek, 10. listopadu: 18:00; kostel; modlitba sv. růžence
Pátek, 11. listopadu: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
Oznámení:
Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat až do 8. listopadu
při splnění tří obvyklých podmínek. Navíc je třeba při návštěvě hřbitova pomodlit
se za zemřelé.

Připomínáme, že všechny večerní mše svaté v kostele a úterní mše v Arše
začínají v zimním čase už v 18 hodin.
V sakristii si můžete vybrat z několika druhů stolních kalendářů na rok 2023
s katolickým kalendáriem. Cena 75 Kč.
Zbývající výtisky farního občasníku Setkání na téma „Co mě obohacuje“ si
můžete vyzvednout v předsíni kostela.
Vycházky s Klubem seniorů od sv. Janů v měsíci listopadu už neprobíhají.
Dá-li Pán, opět začnou v březnu příštího roku.
V neděli 13. listopadu se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka
na podporu katolických médií.
Mše svatá, při které si připomeneme 28. výroční požehnání Archy, bude
sloužena v úterý 22. listopadu v 18 hodin. Po mši svaté vás zveme k agapé.
Prosíme, kdo můžete, přineste drobné pohoštění na společný stůl.

Vstup do adventu se sv. Cecílií aneb Hraje a zpívá celá farní rodina
proběhne v sobotu 26. listopadu v Arše od 16:30 hodin. Na závěr bude
žehnání adventních věnců.
Žehnání adventních věnců proběhne také v neděli 27. listopadu v kostele
při všech bohoslužbách.
Svatý Mikuláš přijde do Archy v úterý 6. prosince. V tento den bude
mimořádně dětská mše svatá v 16:30 hodin (místo mše sv. v 18:00). Všechny
děti z farnosti srdečně zveme!

Začátkem příštího roku (leden nebo únor 2023) začne další běh přípravy ke
svátosti biřmování (termín biřmování: květen 2024). Setkání budou probíhat
cca 1x za tři týdny v neděli po večerní mši svaté na faře. Přihlásit se může
každý pokřtěný, který ještě nebyl biřmován a v květnu 2024 dosáhne
nejméně 15 roků. Přihlášky si můžete stáhnout na www.faby.cz nebo
vyzvednout v sakristii.
Diecézní synodální setkání proběhne v sobotu 19. listopadu na Biskupském
gymnáziu v Brně, Barvičova 85. Přihlásit se mohou koordinátoři z jednotlivých
farností a také další farníci, kteří se účastnili synodních skupinek. Termín
přihlášení je do 10. listopadu. Těšit se můžete na setkání s otcem biskupem,
nové informace o synodální cestě, vzdělávací okénko, sdílení ve skupinách i
možnost vzájemně se obohatit svými postřehy. Více informací i odkaz na
přihlašovací formulář najdete na našich webových stránkách www.faby.cz.
Brněnský biskup Pavel Konzbul zve všechny zájemce na pásmo katechezí
s tématem „Sedm skutků milosrdenství“, které se konají v pátek 4., 11.
a 18. listopadu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Katecheze zaznějí po
bohoslužbě, která začíná v 17:30 hodin a můžete je také sledovat online na
YouTube kanále Katedrála Petrov.
V týdnu od 13. do 20. listopadu proběhne Týden modliteb za mládež. Týden
vyvrcholí nedělní Slavností Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový
den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné
modlitbě za mladé lidi - ve farnostech, v rodinách i v našich společenstvích,
nebo také prostřednictvím živého vysílání v TV Noe.
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