INFO
Bystrc, 26. listopadu 2017

č. 17/39

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o pokoj v lidských srdcích.
Slovo faráře:
„Ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar
jednoty a pokoje.“ (z liturgie)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 26. listopadu: slavnost Ježíše Krista Krále
Čtvrtek, 30. listopadu: svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek, 1. prosince:
I. pátek v měsíci
Neděle, 3. prosince: I. neděle adventní
Při dopoledních bohoslužbách v kostele proběhne
žehnání adventních věnců.
Pozvání:
Neděle, 26. listopadu: 8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
Čtvrtek, 30. listopadu: 18:00; kostel; modlitba svatého růžence,
poté modlitební adorace před I. pátkem
Pátek, 1. prosince:
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
Sobota, 2. prosince: 15:00 – 17:30; Archa; předvánoční tvoření
18:00; Archa; žehnání adventních věnců
18:30; Archa; modlitba za nenarozené děti
Neděle, 3. prosince: mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
prodej brožurek tiskového apoštolátu FATYM
Čtení ze slavnosti Ježíše Krista Krále:
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Oznámení:
Na podporu biblického apoštolátu bylo při bohoslužbách minulou neděli
darováno 20 284,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Brožurku Průvodce adventem si můžete za 9,- Kč zakoupit v sakristii.
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.

Tradiční předvánoční tvoření se bude konat v sobotu 2. prosince od 15 do
17:30 h v Arše. Můžete si např. vyrobit svíčky ze včelího vosku, vánoční
dekorace, vázat a balit perníčky a současně podpořit projekt Adopce na dálku.
Následovat bude v 18 h žehnání adventních věnců a poté modlitba nešpor
s přímluvou za nenarozené děti.
(Podrobné informace k předvánočnímu tvoření najdete na www.faby.cz).
Adopce na dálku. První adventní neděli (3. 12.) nabídneme dětem i dospělým
u kostela kartičky pro namalování vánočních pohlednic. Můžete také upéct
perníčky nebo vyrobit drobné vánoční dekorace a předat je třetí neděli adventní
(17. 12.) před kostelem u stolků s nabídkou pro Adopci na dálku.
Z dobrovolných příspěvků pak uhradíme školné na další rok pro Nagaraje,
Madavu a Stephena.
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.
Děti, které mají trochu obavu, že někdy během roku zlobily, mohou pro sv.
Mikuláše namalovat obrázek; a ty starší jistě zvládnou nakreslit i nějaký dobrý
skutek. Obrázky přineste v úterý 5. prosince do Archy.
Adventní poetický podvečer z díla Bohuslava Reynka se uskuteční v neděli
10. prosince od 17 h v Arše. Uvádí moderátor radia Proglas Dušan Baur
a Roberto Scavino. Srdečně Vás zveme!
Příští číslo farního občasníku Setkání vyjde na Štědrý den a bude o babičkách
a dědečcích. Podělte se s námi o to, co jste s nimi prožili nebo prožíváte pěkného
- ať už o Vánocích nebo jindy, jaká jejich slova vám utkvěla v paměti? A pokud už
starší věk sami máte, můžete napsat pár řádků o Vánocích Vašeho mladí. Své
příspěvky posílejte do 5. prosince na farni_schranka@seznam.cz nebo
odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání
Betlémské světlo. Pokud máte zájem, aby Betlémské světlo zahořelo i u vás
doma, vhoďte lístek s adresou (jméno, ulice, číslo domu i patro!) do krabice
připravené o adventních nedělích v předsíni kostela. Tyto údaje můžete také
zaslat na e-mail betlembystrc@gmail.com. Betlémské světlo budou roznášet na
Štědrý den dopoledne mezi 10. a 12. h bystrčtí skauti nebo si ho můžete v tento
den osobně vyzvednout od 7.30 do 12 h v předsíni kostela a od 10 do 12 h
v Arše.
MSKA - pobočka Šlapanice vás zve na přednášku P. Mgr. Marka Orko Váchy,
Ph.D. „Známý všude, jen ne u nás. J. G. Mendel – kněz, řeholník, opat,
biolog“, která se koná v pátek 1. prosince od 18:45 h v orlovně ve Šlapanicích,
Masarykovo náměstí 2.
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