INFO
Bystrc, 3. prosince 2017

č. 17/40

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Denně projevujme touhu, aby se Boží láska v nás narodila.
Slovo emeritního faráře:
„Advent v nás probouzí touhu ve skrytosti nastoupit nový vztah k Bohu a
bližnímu.“ (Úvod Průvodce adventem)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 3. prosince: 1. neděle adventní
Při dopoledních bohoslužbách v kostele proběhne
žehnání adventních věnců.
Čtvrtek, 7. prosince: sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek, 8. prosince:
slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu
Bohoslužby budou jako obvykle.
Neděle, 10. prosince: 2. neděle adventní
Čtení z 1. neděle adventní: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b- 7; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Pozvání:
Neděle, 3. prosince:

mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence a prodej brožurek tiskového apoštolátu
Úterý, 5. prosince:
16:30; mše svatá pro děti, poté setkání se sv. Mikulášem
Středa, 6. prosince:
16:00, fara; společenství seniorů
Čtvrtek, 7. prosince: 18:00; kostel; modlitba svatého růžence
Pátek, 8. prosince:
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
Pátek, 8. prosince:
17:15; Archa; schůzka rodičů dětí, které se připravují
k prvnímu svatému přijímání
Sobota, 9. prosince: 9:00; fara; ministrantská schůzka
Neděle, 10. prosince: 17:00; Archa; adventní poetický podvečer
Oznámení:
V sakristii kostela si můžete zakoupit brožurku Průvodce adventem (cena 9,Kč) a stolní kalendáře (v nabídce je několik druhů za cenu 65,- nebo 70,- Kč).
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!

Adopce na dálku. Dnes vám po mši sv. před kostelem nabídneme kartičky pro
malování vánočních pohlednic. Třetí neděli adventní (17. 12.) pak můžete
namalované pohlednice předat před kostelem do nabídky a vybrat si nejen
pohlednice, ale také perníčky, dárky či dekorace. Díky vašim dobrovolným
příspěvkům zaplatíme školné na další školní rok našim adoptovaným indickým
dětem. Děkujeme vám všem, kteří toto vše připravujete.
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.
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, nebo jaká jejich slova vám utkvěla v paměti.
A pokud už patříte k pamětníkům, 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.
Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu 16. prosince. Začínáme po
ranní mši svaté cca v 7:30 h. Kolem 9. hodiny se drhnou lavice, což je fyzicky
náročnější práce, na kterou by bylo potřeba 4 – 6 mužů. Budeme moc rádi, když
si vyšetříte chvíli času a přijdete nám pomoci!
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.
Farní setkání FARPL se z technických důvodů ruší.
Brněnský děkan Mons. Václav Slouk přednese v kostele sv. Jakuba v Brně
dne 8. prosince v 15 h přednášku na téma „Historie svátku Neposkvrněného
početí Panny Marie“. Jde o akci v rámci kurzu Spirituální dimenze člověka
Akademie třetího věku.
Adventní duchovní obnova pro manžele se koná ve dnech 15. až 16. prosince
2017 v Duchovním centru ve Vranově u Brna. Tématem „Neztrácejme důvěru v
rodinu“ přítomné provede R. D. Mgr. Roman Kubín, rektor u sv. Michala v Brně a
ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze. Více informací a přihlášky:
www.crsp.cz

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

