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➢ Dnes je  1. neděle adventní, v pondělí je památka  sv. Františka Xaverského,
kněze,  ve  středu  památka  bl.  Filipa  Rinaldiho,  ve  čtvrtek  památka  sv.  Mikuláše,
biskupa a v sobotu slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

➢ V sobotu  8.12.  v  rámci  slavnosti  Panny  Marie  počaté  bez poskvrny  prvotního
hříchu zveme po večerní mši sv. všechny přátele a členy salesiánské rodiny do sálu pod
kostelem na společné setkání a malé občerstvení.

➢ Během adventní doby zveme děti i dospělé na tzv. Roráty, tj. ranní mši sv. každé
úterý. Začátek je v 6.30. Mši sv. zahájíme průvodem s lucernami a prožijeme zčásti jen
při  svíčkách. Po mši sv. mohou děti  jít  do farního sálu,  kde pro ně bude připravena
snídaně a pak už budou moci běžet do školy. 

➢ Zveme na  adventní duchovní obnovu pro naši farnost. Uskuteční se v sobotu
15.12. od 9.00 do 13.00 hod. Na impulsy k zamyšlení se sejdeme ve farním sále, kostel
bude k dispozici pro modlitbu a sv. smíření. Obnovu povede otec Pavel Glogar.

➢ Salesiánské středisko všechny zve na Vánoční akademii, která bude příští neděli
9.12.  v  16  hod.  v  sále  pod  kostelem.  Nese  název  "Kouzlo  vánoc"  a  představí  se
tanečníci,  herci,  výtvarníci,  kuchaři...  ale  také  například  nově  založená  Kapela  ve
spolupráci s muzikálovým kroužkem.

➢ Ve  středu  5.  prosince  zveme  děti  a  mladé  do  Otevřeného  klubu  ORC  v
salesiánském středisku na  mikulášský program, který bude probíhat celé odpoledne
od 14 do 19 hodin. Přihlašování není nutné, stačí přijít.

➢ V kostele přivítáme Mikuláše příští neděli při mši sv. v 9.00 a po mši sv. od 10.00
zveme především děti do farního sálu na krátký animovaný film o životě sv. Mikuláše.

➢ V regále s knihami je kompletní  nabídka předvánočních titulů. Před adventem
vyšlo  několik  krásných  ilustrovaných  dětských  knih,  dětský  YouCath,  rozhovory  s
farářem Suchárem,  Láďou  Heryánem nebo Marií  Svatošovou.  Vedle  knih  si  můžete
vybrat i vánoční svíce.

➢ Na vyvěšeném  pořadu bohoslužeb si  můžete  všimnout  nového  prvku.  Podle
agendy ve spodní části zjistíte, kdo bude mít tu kterou bohoslužbu. Chceme tak vyjít
vstříc těm, kdo chtějí zastihnout konkrétního salesiána, aby se s ním mohli setkat po mši
sv.

➢ Předvánoční úklid v našem kostele bude v sobotu 22.12. po ranní mši sv. 

➢ Aplikace „Průvodce adventem 2018"

Aplikace  může  pomoci  k  užitečnému  prožití  adventní  doby.  K  doplnění  adventních
biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Raniero
Cantalamessa,  Vojtěch  Cikrle,  Juraj  Jordán  Dovala,  Bruno  Ferrero,  Gilberto  Gillino,
Anselm  Grün,  Daniela  Fischerová,  Karel  Herbst,  Tomáš  Holub,  Jan  Kronštadtský,
Šarbel Machlúf,  James Martin, Paul Marie de Mauroy, Alessandro Pronzato,  Timothy
Radcliffe,  Robert  kardinál  Sarah,  Rami  Shapiro,  Václav  Trmač,  Jan  Maria  Vianney,
Mariateresa  Zattoniová.  Aplikaci  „Průvodce  adventem  2018“  lze  zdarma  stáhnout
pomocí služby „Obchod Play“.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biskbrno.pruvodceadventem

