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č. 17/34

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za všechny misionáře.
Slovo kaplana:
„Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro
to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým
a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života
i společenstvím majetku.“ (Papež František)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 22. října:
29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Sobota, 28. října:
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle, 29. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Čtení z 29. neděle v mezidobí: Iz 45,1.4-6; 1 Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21
Pozvání:
Neděle, 22. října:
Úterý, 24. října:
Čtvrtek, 26. října:
Pátek, 27. října:
Neděle, 29. října:

po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč
8:35; dopravní terminál u ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka dnešní neděle je určena na misie.
Misijní koláč. Na Misijní neděli 22. října připravilo bystrcké misijní klubko akci
"Misijní koláč". Děti budou po každé mši svaté nabízet farníkům pečivo a misijní
materiály za dobrovolný příspěvek na misie.
Změna času. Od příští neděle 29. října přecházíme z letního času na zimní,
takže si v noci ze soboty na neděli pospíme o hodinu déle. Všechny večerní mše
svaté v kostele a úterní mše v Arše budou od neděle 29. října začínat v 18 hod.
Ve dnech 26. – 27. října mají děti podzimní prázdniny. Mše svatá bude v tomto
týdnu v Arše v úterý a ve čtvrtek jako obvykle, v pátek 27. 10. mše svatá v Arše
nebude.
Příští neděli 29. října vyjde občasník bystrcké farnosti Setkání.

Venku se už ochladilo, proto prosím zavírejte vstupní dveře do kostela - boční
i hlavní vchod. Děkujeme.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na vycházku
„Z Rozdrojovic ke hradu Veveří“, asi 5,5 km. Sraz v úterý 24. října v 8:35 hodin
v Bystrci, terminál ZOO, odjezd autobusu č. 302 v 8:43 hod. Návrat zpět do
Bystrce autobusem č. 303.
Ve čtvrtek 2. listopadu je pro naši farnost předepsaný adorační den. Budeme
potřebovat dobrovolníky, kteří by během dne (mezi 8 a 17 h) přijali hodinovou
službu v kostele. Můžete se již nyní zapisovat do tabulky v sakristii.
Připomeňme si první svaté přijímání. Máte ještě svoji fotografii z prvního
svatého příjímání? Pokud ano, budeme rádi, když nám ji zapůjčíte (nejlépe
skupinovou i s knězem), abychom mohli v souvislosti s tématem „Nechte maličké
přijít ke mně“ uspořádat v Arše malou výstavu. Fotografie odevzdávejte
v obálce označené vaším jménem, rokem i místem konání a pokud možno
i jménem kněze/katechety do 20. listopadu faře. Nezapomeňte připsat
telefonický či e-mailový kontakt na vás. Fotografie vám samozřejmě v pořádku
vrátíme. Redakční tým Setkání
Živý betlém 2017. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince rády
zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od listopadu vždy
v pátek v 17 h v Arše. Přihlaste se u našich kněží, anebo Markovi Borskému marabora@centrum.cz - tel. 731 907 688.
Výsledky Farního turnaje v tenisu - Memoriálu Ing. Pavla Lampartera.
V 17. ročníku turnaje bojovalo v sobotu 7. října 14 hráčů, z toho dvě ženy.
Dvouhra - semifinále: L. Dobešová - Z. Vaculík 6:2, J.Čermák - J. Horák 6:1;
finále: Dobešová - Čermák 7:6. Čtyřhra - semifinále: J. Čermák/J. Švéda - L.
Dobešová/J. Dolníček 6:2, L. Formánek/M. Lamparter - V. Pavlíček/P. Vyškovský
7:6; finále: Čermák/Švéda - Formánek/Lamparter 6:1. Diplom pro nejstaršího
účastníka turnaje dostal Josef Švéda. Podrobné výsledky jsou na www.faby.cz.
Nadační fond Credo vás zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou s
názvem Krize a naděje v manželství, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu
2017 od 9 hod v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Program je určen jak
pro manžele procházející krizí, tak pro ty, kteří by se jí rádi vyhnuli, mohou se jej
zúčastnit i snoubenci a lidé žijící v dlouhodobém vztahu. Během akce je možnost
přijmout svátost smíření, zúčastnit se přímluvné modlitby a na závěr mše svaté
v kostele u jezuitů (od 16 hod). Pro děti od 4 do 12 let je připraveno hlídání
s programem. Bližší informace a přihlášky na www.duchovniobnova.cz nebo na
plakátcích v předsíni kostela.
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