INFO
Bystrc, 10. března 2019

č. 19/09

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o požehnání pro nového generálního vikáře.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. března:
1. neděle postní
Středa, 13. března:
výroční den zvolení papeže Františka
Neděle, 17. března:
2. neděle postní
Čtení z 1. neděle postní: Dt 26,4-10; Řím 10,8-13; Lk 4,1-13
Pozvání:
Neděle, 10. března:
Neděle, 10. března:
Pondělí, 11. března:
Úterý, 12. března:
Čtvrtek, 14. března:
Pátek, 15. března:
Pátek, 15. března:
Neděle, 17. března:

17:00; Archa; cestovatelský podvečer
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:40; fara; schůzka členů farní charity
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
17:10; Archa; schůzka rodičů dětí, které se připravuji na I.
svaté přijímání
po každé mši svaté; kostel; nabídka brožurek tiskového
apoštolátu FATYM

Oznámení:
Dnes vychází farní občasník Setkání na téma: „A není půst přežitek?“ Výtisky
jsou k dispozici zdarma v předsíni kostela.
Třetí letošní cestovatelský podvečer bude na téma „Putování po vojenských
opevněních“. Nenechte si ujít povídání s bystrckým farníkem Pavlem Viznerem,
který se již mnoho let intenzivně zajímá o vojenskou historii.
Koná se
dnes od 17 hodin v Arše.
Příprava na svátost biřmování proběhne dnes večer (10. března) a potom
v neděli 31. března.
Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 do 11
hodin v Arše. Program na březen najdete na www.faby.cz.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku z Říčanské na
Rakovec. Sraz v úterý 12. března v 8:30 hodin, dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 52 v 8:36 hodin. Ujdeme celkem 6,5 km bez enormních převýšení.

OREL Bystrc organizuje rekreační fotbálek pro chlapy. Scházíme se každý
pátek od 19:30 do 21:00 hod. v tělocvičně na ZŠ Heyrovského. Přihlaste se na
jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Křížovou cestu se modlíme v postní době vždy ve středu, v pátek
a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou v kostele. Ve středu a v pátek
předčítají farníci, v neděli lektoři. Prosíme, kdo můžete, zapište se k předčítání.
Rozpis najdete v sakristii. Zapojit se mohou jednotlivci, manželé i společenství.
Na základě výzvy papeže Františka se chceme společně modlit modlitbu
k archandělu Michaelovi, kterou najdeme v kancionálu pod číslem 22. Bylo by
dobré se tuto modlitbu modlit pokaždé po mši svaté – tedy i v neděli.
Brožurku Malý průvodce postní dobou si můžete zakoupit za 5 Kč v sakristii
nebo stáhnout jako aplikaci do mobilních zařízení pomocí služby Obchod Play.
Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy je i letos připravena
symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžete vzít papírový křížek
s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu
plnit zadaný úkol.
Postní almužna je iniciativa vhodná zvláště pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. Od této neděle si můžete v sakristii
vyzvednout papírové pokladničky na ukládání peněz, které svým sebezáporem
ušetříte. Takto získané peníze použije církev prostřednictvím Diecézní charity
Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v nouzi. Postničky se budou
vybírat v kostele o druhé neděli velikonoční. www.postnialmuzna.cz
Příští ministrantská schůzka bude v sobotu 23. března.
Křížová cesta Údolím oddechu. Náš Pán za nás obětoval život. Dokážeme my
"obětovat" jeden páteční večer? Zveme všechny farníky na křížovou cestu
Údolím oddechu. Sraz v pátek 5. dubna ve 20 h na zastávce Kamenolom.
Předpokládané ukončení asi ve 21:15 h u zastávky Ondrouškova. S sebou
vhodnou obuv a baterku. Případné dotazy na 604 728 241. Těší se Šobovi
Ve středu 13. března v 19 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně Žabovřeskách koná Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát se známým
spisovatelem a publicistou Alešem Palánem. Tématem bude nejen jeho kniha
„Raději zešílet v divočině“. Rozmlouvání bude přenášeno přímým přenosem na
facebookové stránce Boscopoint.
Domácí hospic sv. Lucie hledá zdravotní sestry pro poskytování paliativní
péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz nebo mob. 736 529 282, jitka.sedlakova@brno.charita.cz.
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