INFO
Bystrc, 4. listopadu 2018

č. 18/36

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Modleme se za naše zemřelé.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 4. listopadu: 31. neděle v mezidobí
Pátek, 9. listopadu:
svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota, 10. listopadu: sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Neděle, 11. listopadu: 32. neděle v mezidobí
Čtení z 31. neděle v mezidobí: Dt 6,2-6; Žid 7,23-28; Mk 12,28b-34
Pozvání:
Neděle, 4. listopadu:
Neděle, 4. listopadu:
Středa, 7. listopadu:
Čtvrtek, 8. listopadu:
Pátek, 9. listopadu:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
19:00; fara; příprava na svátost biřmování
16:00; fara; společenství seniorů
17:30; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat až do 8. listopadu
při splnění tří obvyklých podmínek. Navíc je třeba při návštěvě hřbitova pomodlit
se za zemřelé.
Zveme maminky na rodičovské dovolené do Společenství maminek s malými
dětmi, které se schází každé pondělí od 9:30 hod. v Arše. Společně sdílíme
starosti i radosti s výchovou, navazujeme přátelství, pro děti chystáme hravý
program. Podrobnosti na tel. 732 264 594 (pí. Mertová), nebo na webové stránce
farnosti.
Společenství seniorů proběhne ve středu 7. listopadu na faře, tentokrát již
v zimním čase od 16 hodin. Srdečně vás zveme!
V neděli 11. listopadu oslaví 50. narozeniny náš milý kaplan P. Pavel Fatěna.
Srdečně blahopřejeme!
Luštitelský přebor farnosti aneb "To tu ještě nebylo" proběhne v Arše 23.
listopadu od 18:15 hodin. Soutěží se v kategoriích do 15 a od 16 let. Přihlašujte
se do 16. listopadu e-mailem na soba@seznam.cz nebo na tel. 604 728 241.
Psací potřeby s sebou! Akce se uskuteční jen v případě, že se přihlásí alespoň
10 zájemců.

Setkání rodičů dětí, které se připravují k I. svatému přijímání, se uskuteční
v pátek 16. listopadu po dětské mši svaté (v 17:15 h) v Arše.
Sbírka šatstva pro Textilní banku Baltazar, Diecézní charita Brno se uskuteční
v sobotu 24. listopadu od 9 do 15 hodin ve Společenském centru na ulici
Odbojářská 2 v Bystrci.
V sobotu 20. října se uskutečnil 18. ročník farního turnaje v tenisu. Zúčastnilo
se čtrnáct hráčů a hráček ve dvouhře a sedm párů ve čtyřhře. Ve dvouhře zvítězil
J. Lamparter, který porazil L. Dobešovou 6:1, 3. místo obsadili M. Králíček a V.
Pavlíček. Vítězem čtyřhry se stal pár P. + J. Lamparterovi, který zvítězil 6:0 nad
dvojicí L. Dobešová + J. Stehlíková, 3. místo získali J. Dolníček s M.
Lamparterem a V. Pavlíček s P. Vyškovským. Podrobné výsledky najdete na
www.faby.cz.
Evangelická církev metodistická v Brně srdečně zve na přednášku a diskusi
s tématem Lidé a zemětřesení, zemětřesení a lidé - o dlouhé cestě lidí za
poznáním zemětřesení, ale i světa, ve kterém žijí, a vlastně i sama sebe. Koná se
v neděli 11. listopadu od 18 hodin v ekumenickém centru Archa, Lýskova ulice.
Přednáší Josef Havíř, seismolog MU Brno.
Seminář Manželům nablízku se koná v sobotu 17. listopadu 2018 od 9:30 h
v sále na faře u sv. Jakuba v Brně. Smyslem tohoto projektu, který připravuje
Centrum pro rodinu, je povzbudit všechny páry ve farnostech, aby se nebály
naslouchat těm, kteří potřebují hovořit o svých každodenních těžkostech. Jen tak
je možno přispět k tomu, aby se i krizové situace v manželstvích stávaly
příležitostí ke vzájemnému růstu a ne začátkem rozpadu vztahu. Seminář je
určen kněžím, jáhnům a manželským párům, které by ve svých farnostech chtěly
být nablízku ostatním manželům v těžkostech. Jeho součástí jsou přednášky
lektorů Manželských setkání, kněží a psycholožky. Seminář je zdarma. Více
informací a možnost přihlášení najdete na www.rodiny.cz/rodina-a-cirkev.
Den Bible v Kohoutovicích. V neděli 18. listopadu 2018 se v Brně Kohoutovicích připojí ke slavení Dne Bible. Od 16 do 17:30 hodin budou farníci
v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích předčítat z Bible a následuje přednáška
„Latina v církvi“ trvalého jáhna Pavla Černušky.
Autogramiáda knihy Marka Orko Váchy „Radost z Boha“ proběhne v neděli
18. listopadu v 17 h v kostele sv. Tomáše. Kniha je určena především
biřmovancům. Od Písma svatého coby „návodu k přežití“ přechází k tématům,
jako jsou církev či svátosti, a prostor věnuje i morálce a Desateru nebo modlitbě.
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