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FARNÍ LIST
XXXIII. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14. 11. – 20. 11. 2022
FARNÍ LISTY Prosím každého, kdo používá emailovou adresu, aby využil tento
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Sv. Markéty

Mše sv. není

způsob k zasílání farních listů. Prosím zašlete svou emailovou adresu na farní email:
favelkabystrice@ado.cz Pomůžete tím ušetřit náklady spojené s tiskem. Tištěná forma
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÁ BYSTŘICE A HLUBOČKY

Památka sv.
Alžběty
Uherské
Posvěcení
římských
bazilik sv.
apoštolů Petra
a Pavla

17.30
8.00

Mše sv. není

je především pro starší, nebo ty, kteří nemají emailovou adresu, anebo pro nemocné,
kterým se farní list donáší domů. Děkuji za spolupráci.

Mše sv. není
Za Vladimira
Procházku
Mše sv. s nedělní
platnosti
Na úmysl dárce

34. NEDĚLE
9.30 V MEZIDOBÍ Za živou a zemřelou
JEŽÍŠE
rodinu Blahovou
KRISTA
BYSTROVANY 11.00
KRÁLE
Duchovní služba
Římskokatolické farnosti Velká Bystřice a Hlubočky.
P . T o m a s z Żu r e k
Kontakt:

PODĚKOVÁNÍ Chci moc poděkovat všem, kteří přišli včera v sobotu na faru na
brigádu, obětavě věnovali svůj čas a pomohli s pokračováním vyklízení prostor, které
budou procházet rekonstrukcí. Udělali jsme společně obrovský kus práce, který ani
nikdo nečekal. Děkuji za přípravu výborného jídla, které nám dodávalo chuť k práci.
Moc si toho vážím. Zároveň pokorně prosím, kdo může přijít na další brigádu
v sobotu 19. 11. a pomoct v pokračování vyklízení, budeme všichni moc rádi.
Sejdeme se na faře od 8 h. Můžete se těšit na výborný guláš

.

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB Tento týden výjimečně nebudou mše sv.
ve středu ve Velké Bystřici ve čtvrtek v Bukovanech a v pátek v Hlubočkách.

MINISTRANTI První ministrantská schůzka bude v sobotu 3. prosince na faře ve
Velké Bystřici. Začátek v 10 h. Náplní schůzky bude společná modlitba, hry a
formace ministrantských dovedností. Nebude chybět také něco dobrého na zub 😊.

Mobil: 732 680 002

ADVENTNÍ VĚNCE – SV. ANNA Milí farníci, pokud můžete, prosíme darujte

Email: favelkabystrice@ado.cz

chvojí z tújí, jedlí a borovic na výrobu adventních věnců pro DPS sv. Anny. Chvojí

http://farnost-vbystrice.cz
http://www.farnost-hlubocky.cz

přijímáme do 22. listopadu v DPS. Předem děkujeme.
Výroba adventních věnců bude probíhat ve čtvrtek 24. 11. od 9 h v DPS sv. Anny,
kdo z vás se bude chtít připojit, bude vítán. Kamila Šišková

POZVÁNKA Klub kreativity Slunečnice Vás zve na kreativní odpoledne. Přijďte si

FARNÍ KNIHOVNA Milí přátelé, ráda bych vás opět po nějaké době povzbudila

vyrobit Adventní věnec. Před 1.nedělí adventní v sobotu 26. 11. od 13 hodin do

k návštěvě farní knihovny. Je pro vás každou neděli otevřená a v ní dobrá káva i velké

knihovny fary, V ceně 150,- Kč si vyrobíte věnec na stůl nebo na dveře.

množství knih. Jednou z publikací, která přibyla v loňském roce, je román F. M.

V sobotu 3. 12. od 16 hodin vás Klub kreativity Slunečnice zve na faru,

Dostojevského Bratři Karamazovi. Je to jedno z nejzásadnějších děl světové

kde v knihovně proběhne vaření a vychutnáte si zážitek jiné vánoční kuchyně. V ceně

literatury, ale nikoliv jen jako mrtvá položka literárního kánonu, ale jako dílo stále

350,- Kč je 4chodové menu pro 1 osobu. Těšíme se na Vás. Rezervace míst 737 958

živé, čtené. Nejednou jsem od někoho slyšela, že ta kniha patřila v jeho životě k těm

869. S pozdravem za organizaci Jana Šejdová.

přelomovým či že se k ní stále znova vrací. To stálé navracení se děje i na divadelních

POZVÁNKA Kulturní Morava z. s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností

jevištích či ve filmových zpracováních. V tuto chvíli vím třeba minimálně o čtyřech

Hlubočky a za podpory Obce Hlubočky pořádá ADVENTNÍ KONCERT

českých divadelních scénách, které tuto inscenaci hrají. Vraťme se ale ke knize –

DUCHOVNÍ HUDBY. Neděle 27. listopadu 2022 v 15 h Kostel Božského Srdce

knize o Bohu, otci a synech. Román má mnoho vrstev, dá se číst různými způsoby,

Páně v Hlubočkách. Program: Díla českých a světových autorů duchovní hudby

probouzí otázky, a právě i tam, kde klade člověku jistý odpor, může proměňovat

Účinkující: Aneta Szukalská – soprán, Eva Týfová – violoncello, Tomáš Plch –

pohled. Tereza Šustková

klarinet, Jan Gottwald – varhany. Vstupné dobrovolné. Koncert se koná při

SBÍRKY

příležitosti dokončení opravy varhan a zahájení nultého ročníku varhanního festivalu

Velká Bystřice 4288 Kč; Hlubočky 3324 Kč; Děkujeme za vaši štědrost!

Varhany Hané.

Zároveň prosíme, pokud posíláte finanční dar na učet farnosti, v titulu platby

ADVENTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI Bratři a sestry, letošní advent výjimečně

napište pouze „dar farnosti“. Příští neděli je sbírka na potřeby našich farností.

Bystrovany 2490

Kč;

Bukovany

Kč;

Přáslavice

530 Kč;

nebudou ve VB ranní adventní mše sv. Pro děti spolu s katechety jsme připravili
malou adventní aktivitu. Všechny děti jsou s rodiči zvány o Adventu večer v
pátek na mši sv. s promluvou pro děti. Na každou mši sv. děti ať donesou
vlastnoručně z přírodního materiálu vyrobenou vánoční ozdobu na stromeček. Na
poslední páteční adventní mši

sv. děti

vyzdobí

u betléma

stromeček

z připravených vánočních ozdob, které samé vyrobily. Za každou účast na mši sv.
a vyrobeni ozdoby dítě dostane jeden los. Na konci proběhne losováni ceny. Tim
pádem, pokud dítě přijde na všechny mše sv., zvyšuje svou šanci na výhru

.

ŽIVÝ BETLEM První krátká informační schůzka pro ty, kdo mají zájem si
zahrát nebo se jakkoliv zapojit do Živého Betléma, bude v neděli 20. listopadu
po mši svaté ve Velké Bystřicí (v Přáslavské kapli).

PRO ZASMÁNÍ: Když si představený kláštera vezme homeoffice, stane se z něj
homeopat? Všem farníkům přeji požehnaný celý týden a hodně důvodu k tomu,
abyste měli veliký úsměv na tváři
Přeje o. Tomasz

