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Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o novou chuť k četbě Písma svatého.
Slovo kaplana:
„Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi
v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým.“ (Papež František)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 19. listopadu: 33. neděle v mezidobí
Úterý, 21. listopadu: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
oslava výročí požehnání Archy
Středa, 22. listopadu: sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek, 24. listopadu: sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Neděle, 26. listopadu: slavnost Ježíše Krista Krále
Pozvání:
Úterý, 21. listopadu:
Čtvrtek, 23. listopadu:
Pátek, 24. listopadu:
Sobota, 25. listopadu:
Neděle, 26. listopadu:

18:00; Archa; mše svatá a oslava výročí požehnání Archy
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Čtení z 33. neděle v mezidobí: Př 31,10-13.19-20.30-31; 1 Sol 5,1-6; Mt 25,14-30
Oznámení:
Tuto neděli 19. listopadu se při bohoslužbách koná sbírka na Bibli.
V úterý 21. listopadu proběhne v Arše oslava 23. výročí požehnání Archy. Po
mši svaté, která začíná v 18 hod, bude následovat agapé. Prosíme, pokud
můžete, přineste drobné pohoštění na společný stůl.
Ještě během příštího týdne můžete přinášet na faru nebo paní kostelnici do
sakristie fotografie z I. svatého přijímání. Zvláště uvítáme fotografie z bystrcké
farnosti z dob minulých i z nedávných let. Prosíme, odevzdávejte je v obálce
označené vaším jménem, rokem i místem konání a pokud možno i jménem
kněze/katechety. Nezapomeňte připsat telefonický či e-mailový kontakt, abychom
vám fotografie po skončení výstavy v Arše mohli v pořádku vrátit.
Svatý Mikuláš přijde do Archy v úterý 5. prosince. V tento den bude mimořádně
dětská mše svatá v 16:30 h, mše v 18 h nebude. Všechny děti srdečně zveme!

Plánované akce v Arše:
Sobota, 2. 12. odpoledne adventní tvoření na podporu Adopce na dálku
v 18 h žehnání adventních věnců
v 18:30 h modlitba nešpor s přímluvou za nenarozené děti
Úterý, 5. 12. mše svatá pro děti v 16:30 h, po ní přivítáme svatého Mikuláše
Neděle, 10. 12. v 17 h Adventní poetický podvečer z díla Bohuslava Reynka
Na rok 2018 chystáme v Arše i další cestovatelské podvečery
(vždy v neděli v 17 h)
14. 1. Miroslav Boris: Kappadokie - země prvních křesťanů
11.2. Karel Kašpárek: Hory Černé Hory
11.3. František Zajíček: Pěší poutě na Velehrad ve 21. století
Farní setkání FARPL plánujeme uspořádat v pátek 2. února 2018. Prosíme
ochotné dobrovolníky, aby se nám co nejdříve přihlásili na pomoc, a přivítáme i
nové návrhy. Moravcovi, mob. 603 914 318, vmoravec2@centrum.cz.
Den Bible v Kohoutovicích. V Kohoutovicích se v neděli 19. listopadu připojí ke
slavení Dne Bible. Od 16 do 18 hodin budou farníci v kapli Svaté rodiny předčítat
z Bible a v 18:15 hodin začíná v Domku Svaté rodiny, Bašného 40 přednáška
biblistky RNDr. Gabriely Ivany Vlkové O.P., Th.D. na téma “Písmo Svaté a Duch
svatý v našem životě“. Více na www.kaplekohoutovice.cz.
Přednáška o Lutherovi. V pondělí 27. listopadu v 19 hodin se v kostele sv.
Tomáše v Brně uskuteční přednáška při příležitosti 500 let od vzniku Lutherova
reformačního hnutí, které v minulosti ovlivnilo také dějiny Brna.
Žabovřeské rozmlouvání s P. Heryánem. V úterý 28. listopadu 2017 v 19 hodin
se v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách koná další díl
"Žabovřeského rozmlouvání", tentokrát se salesiánským knězem Ladislavem
Heryánem. S P. Zdeňkem Jančaříkem si budou povídat o knize Stopařem na této
zemi, která vyšla na podzim v nakladatelství Portál. Beseda bude také přenášena
přímým přenosem na Facebooku Boscopoint www.facebook.com/boscopoint.
Adventní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem se uskuteční v sobotu
9. prosince od 9 hodin v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Přihlášky
a více informací najdete na www.duchovniobnova.cz.
Tip na vánoční dárek. Na webu www.hithit.com je možné do konce listopadu
finančně podpořit vydání knihy fejetonů Magdalény Strejčkové, které jedenáct let
vycházely v časopise Rodinný život. Autorka je psala i během mateřské
dovolené, jak sama říká, „doslova mezi žehlicím prknem a sporákem“. Čerpá
přitom převážně z prožitků své pětičlenné rodiny. Kniha se jmenuje příznačně
"Máma na roztrhání".

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.
Tel. 546 220 389, E-mail: <farni_schranka@seznam.cz>, www.faby.cz

