ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÁ BYSTŘICE A HLUBOČKY
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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
je především pro starší, nebo ty, kteří nemají emailovou adresu, anebo pro nemocné,
kterým se farní list donáší domů. Děkuji za spolupráci.

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. Děkuji za přípravu výborného

Za zemřelou Editu i
Wojtěcha

jídla, které nám dodávalo chuť k práci. Moc si toho vážím. Příští sobotu

Mše sv. s nedělní
platnosti
Za živou a zemřelou
rodinu Hlavačkovu
Za rodinu
Johanesovu
Za společenství
modliteb matek

MINISTRANTI Z důvodu probíhajících prací na faře první ministrantská

Duchovní služba
Římskokatolické farnosti Velká Bystřice a Hlubočky.
P . T o m a s z Żu r e k
Kontakt:
Mobil: 732 680 002
Email: favelkabystrice@ado.cz
http://farnost-vbystrice.cz
http://www.farnost-hlubocky.cz

nebude brigáda. O pomoc v pracích na faře prosím v sobotu 3. 12.
schůzka bude až v lednu. Náplní schůzky bude společná modlitba, hry a
formace ministrantských dovedností. Nebude chybět také něco dobrého na zub
😊.
PŘÍPRAVA K BIŘMOVÁNI Setkáni kandidátů k přijetí svatosti biřmováni
bude ve středu 23. 11. na faře hned po mši sv.
ADVENTNÍ VĚNCE – SV. ANNA Milí farníci, pokud můžete, prosíme
darujte chvojí z tújí, jedlí a borovic na výrobu adventních věnců pro DPS
sv. Anny. Chvojí 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 vyrobit Adventní věnec. Před 1.nedělí adventní v sobotu 26. 11.

od 13 hodin do knihovny fary, V ceně 150,- Kč si vyrobíte věnec na stůl nebo

ADVENTNÍ KALENDÁŘE V sakristii si můžete zakoupit malé adventní

na dveře.

kalendáře s inspirativním Božím slovem na každý den. Kalendář má

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

magnetickou podložku. Cena jednoho kalendáře je 20 Kč.

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

POZVÁNKA Kulturní Morava z. s. ve spolupráci s Římskokatolickou

V ceně 350,- Kč je 4chodové menu pro 1 osobu. Těšíme se na Vás. Rezervace

farností Hlubočky a za podpory Obce Hlubočky pořádá ADVENTNÍ

míst 737 958 869. S pozdravem za organizaci Jana Šejdová.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v neděli 27. listopadu 2022 v 15 h

ADVENTNÍ VĚNEC Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen

v kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách. Program: Díla českých a

dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně

světových autorů duchovní hudby Účinkující: Aneta Szukalská – soprán, Eva

žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout

Týfová – violoncello, Tomáš Plch – klarinet, Jan Gottwald – varhany. Vstupné

požehnání adventního věnce. Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen

dobrovolné. Koncert se koná při příležitosti dokončení opravy varhan a

krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu

zahájení nultého ročníku varhanního festivalu Varhany Hané.

přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i

ADVENTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI Bratři a sestry, letošní advent výjimečně

ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního

nebudou ve VB ranní adventní mše sv. Pro děti spolu s katechety jsme připravili

věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval

malou adventní aktivitu. Všechny děti jsou s rodiči zvány o Adventu večer v pátek

vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo

na mši sv. s promluvou pro děti. Na každou mši sv. děti ať donesou vlastnoručně

adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a

z přírodního materiálu vyrobenou vánoční ozdobu na stromeček. Na poslední páteční

teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ Příští neděli vstupujeme do adventu. Je
to čas společného očekávaní na narozeni našeho Spasitele. Symbolem našeho
bděni a očekávaní je adventní věnec. Moc prosím, ať každá rodina donese
příští neděli do kostela na mši sv. svůj adventní věnec, který položí před oltář.
Na začátku mše sv. požehnám adventní věnce. Tento viditelný symbol našeho
očekávaní se může stát krásným místem, kde se každý večer sejde celá rodina
ke krátké společné modlitbě.

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

SBÍRKY

Bystrovany Kč;

.

Bukovany

2000

Kč;

Přáslavice

600 Kč;

Velká Bystřice 2982 Kč; Hlubočky Kč; Děkujeme za vaši štědrost! Zároveň
prosíme, pokud posíláte finanční dar na učet farnosti, v titulu platby napište
pouze „dar farnosti“. Příští neděli je sbírka na potřeby našich farností.
Všem přeji krásnou a Bohem požehnanou neděli a dobrou chuť k obědu
o. Tomasz

