INFO
Bystrc, 13. listopadu 2022
Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. listopadu:
Čtvrtek, 17. listopadu:
Neděle, 20. listopadu:

č. 22/35

33. neděle v mezidobí
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
slavnost Ježíše Krista Krále

Čtení z 33. neděle v mezidobí:
Mal 3,19-20a; 2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19
Pozvání:
Neděle, 13. listopadu:
Pátek, 18. listopadu:

po „desáté“ mši svaté; otevřena farní kavárna
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Tuto neděli proběhne při bohoslužbách sbírka na podporu katolických
médií.
Srdečně vás zveme do farní kavárny, která bude otevřena dnes po „desáté“
mši svaté na faře.
V sakristii si můžete vybrat z několika druhů stolních kalendářů na rok 2023
s katolickým kalendáriem. Cena 75 Kč.
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 se
uskupeční 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!
Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu 10. prosince po ranní mši
svaté. Budeme moc rádi, když si vyšetříte čas a přijdete nám pomoci.

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.
Napište do farního občasníku Setkání. „Půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád.“ Těmito slovy známé koledy se už řadu let
oslavuje krása Vánoc. Křesťané slaví noc, kdy na svět přišla Spása. Pro
mnoho lidí je to den, kdy třeba jedinkrát v roce přicházejí do kostela, možná
kvůli tomu, že po rozbalení dárků jim ke sváteční atmosféře stále něco
schází. Může to pro ně znamenat impulz k uvědomění si, co jim v životě
chybí. Jak konkrétně k tomu můžeme přispět my? Čím byla a je
štědrovečerní bohoslužba pro vás nebo pro vaše děti neopakovatelná
a přitažlivá? Dejme všem pravidelným i náhodným čtenářům vánočního
Setkání nahlédnout do svých prožitků a vzpomínek.
Příští vydání farního občasníku přinese téma "Půlnoční" a má uzávěrku 27.
listopadu. Své příspěvky, prosím, pište na farni_schranka@seznam.cz nebo
je odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
V týdnu od 13. do 20. listopadu probíhá Týden modliteb za mládež, který
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 TV Noe.
Biskupství hledá pracovníka údržby. Oddělení správy budov Biskupství
brněnského vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník údržby na
hlavní pracovní poměr. Podrobnosti jsou na www.biskupstvi.cz.
Fond Puls (na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze) pomůže v době
energetické krize částkou 1000 Kč farnosti za každého donátora
registrovaného od 1. 10 do 31. 12. 2022. Více na www.donator.cz/puls.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
E-mail: <brno-bystrc@dieceze.cz>, www.faby.cz

