INFO
Bystrc, 17. března 2019

č. 19/10

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme, abychom vytrvali na cestě utrpení, která vede ke spáse.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. března:
2. neděle postní
Úterý, 19. března:
slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Doporučený svátek.
Mše sv. v kostele v 7 a v 18 h, v Arše v 18 h.
Neděle, 24. března:
3. neděle postní
Čtení z 2. neděle postní: Gn 15,5-12.17-18; Flp 3,17 – 4,1; Lk 9,28b-36
Pozvání:
Neděle, 17. března:
Úterý, 19. března:
Čtvrtek, 21. března:
Pátek, 22. března:
Sobota, 23. března:
Neděle, 24. března:

po každé mši svaté; kostel; nabídka brožurek tiskového
apoštolátu FATYM
8:00; dopravní uzel ZOO; křížová cesta s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
9:45; zastávka trolejbusu (u Lidlu); výlet Slůňat

Oznámení:
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele. Zájemci, kteří byste byli ochotni
předčítat, zapište se prosím do seznamu v sakristii.
V sakristii si rovněž můžete vyzvednout postní pokladničky.
Brožurku Malý průvodce postní dobou si můžete zakoupit za 5 Kč v sakristii
nebo stáhnout jako aplikaci do mobilních zařízení pomocí služby Obchod Play.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na křížovou cestu do Chudčic. Sraz
v úterý 19. března v 8 h - dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 303 do
Veverské Bítýšky v 8:14 h. Ujdeme celkem 7,9 km místy dosti náročným terénem.
Kancionál s sebou.
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.

OREL Bystrc organizuje rekreační fotbálek pro chlapy, který probíhá každý
pátek od 19:30 do 21:00 h v tělocvičně na ZŠ Heyrovského. Přihlaste se na
jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Tatínkové s dětmi - Slůňata - zvou na akci "Po cestách hrdelního práva",
která proběhne v neděli 24. března. Čeká nás střelba lukem do 3D terčů na
lukostřelnici Tišnov, příp. rozhledna (trasa 6-8 km). Sraz v 9:45 na zastávce
Bystrc, Nám. 28. dubna (odjezd trolejbusu v 9:49) - vlak Královo Pole směr
Tišnov (10:31). S sebou oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den, kdo má - luky
a šípy. Návrat do Bystrce do 18 hod. Nahlaste se do 18. března Štambimu stambi2@gmail.com, tel .777 682 999. www.slunata.com
V neděli 24. března od 18 h se koná v Arše přednáška Josefa Havíře, seismologa
MU Brno, na téma: „Co víme o stáří hor, oceánů – a planety Země vůbec? A
jak jsme se všeho vlastně dopátrali?“ Pořádá Evangelická církev metodistická.
Další příprava na svátost biřmování bude v neděli 31. března v 19:30 h na faře.
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
u zastávky Ondrouškova. S sebou vhodnou obuv a baterku. Případné dotazy na
604 728 241. Těší se Šobovi
Svátost pomazání nemocných bude v našem kostele udělována při všech
bohoslužbách v neděli 7. dubna.
Bystrcký farní ples – poděkování. Děkujeme starším členům scholy a všem
dalším organizátorům letošního farního plesu za skvěle připravenou a vydařenou
akci. Organizátoři vzkazují: „Děkujeme, že jste si 7. farní ples užili s námi, ať už
jste akci jakkoliv podpořili nebo jen přišli! Že letošní modrá barva byla opravdu
dobrá, je vidět z fotografií na Rajčeti - www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Nejpozději za rok se těšíme opět na viděnou. Další fotografie najdete na
www.facebook.com/farpl a na www.signaly.cz/farpl.
Také na letošní letní prázdniny připravuje skautské středisko Vrbovec
příměstské tábory určené pro děti ve věku 5 – 12 let. Dětem se bude věnovat
tým kvalifikovaných vedoucích z bystrckého skautského střediska. Další
informace na www.vrbovec.skauting.cz/primestsketabory, případné dotazy
adresujte na e-mail: tabory.bystrc@gmail.com nebo telefon 777 728 850.
Přijměte pozvání na 2. ročník ekumenické pěší pouti "Pojďme spolu",
tentokrát z Nosislavi do Hustopečí. Akce se koná v sobotu 6. dubna. Více
informací na letáčku v předsíni kostela a na webu www.pojdmespolu.eu.
Přihlašovat se můžete do konce března na tel. 736 529 221, P. Jan Peňáz.
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