INFO
Bystrc, 24. března 2019

č. 19/11

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny katechumeny, kteří budou o Velké noci pokřtěni.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. března:
3. neděle postní
Pondělí, 25. března: slavnost Zvěstování Páně
mše svatá v kostele v 18 hodin
Neděle, 31. března:
4. neděle postní
Čtení z 3. neděle postní: Ex 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9
Pozvání:
Úterý, 26. března:
Čtvrtek, 27. března:
Pátek, 28. března:
Neděle, 31. března:
Neděle, 31. března:

8:20; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Nové telefonní číslo do farní kanceláře je 730 541 734. Původní pevná linka je
zrušena.
Změna času. Příští neděli začíná letní čas. Od neděle 31. března budou všechny
večerní mše svaté v kostele a úterní mše svatá v Arše začínat v 18:30 hodin.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku okolím
Kohoutovic. Sraz v úterý 26. března v 8:20 hodin, dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 50 v 8:28 hodin. Ujdeme celkem 4 km nenáročným terénem.
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.
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.
V neděli 24. března od 15 h se koná v kostele sv. Augustina v Brně - Masarykově
čtvrti (náměstí Míru) postní pořad hudby a slova "Zastavení se sv. Františkem
z Assisi a sv. Janem od Kříže". Účinkují Vladimír Krátký a Graffovo kvarteto.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby Hospice sv. Alžběty v Brně.
Dnes 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.
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, "Poutník Jan" o. Jan
Peňáz.
V sobotu 6. dubna proběhne v Brně diecézní setkání rozvedených. Po mši
svaté, která začíná v 9 h v katedrále na Petrově, pokračuje program v prostorách
Centra pro rodinu a sociální péči na Biskupské ul. 7. Je nutné se předem přihlásit
– potřebné informace najdete na www.crsp.cz.
Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově v sobotu 13. dubna. Organizační informace, přehled tematických
diskusních skupin a rezervace do nich budou postupně zveřejňovány
na www.brno.signaly.cz. V pátek 12. dubna proběhne v Brně předprogram: mše
svatá v 17:30 hodin v katedrále, akční večerní hra po Brně a literárně hudební
pásmo Popelka Nazaretská od Václava Renče.
Good Ways – nový prázdninový projekt pro mladé křesťany nabízí výzvy,
dobrodružství i zážitky, úkoly zaměřené na vyjití z vlastního pohodlí, na pomoc
druhým i na překonávání zažitých stereotypů. Soutěž, kterou pro dvojice
soutěžících pořádá ve dnech 19. – 26. 8. 2019 Sdružení Petrov, je spojena s
navštívením 14 míst ve 14 krajích České republiky. Více informací o závodu na
www.goodways.cz.
Ředitelství Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické
v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa personalisty - hospodáře sekretáře ředitele na celý úvazek. Více informací na www.cmgp.cz.
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa finanční účetní
s pracovištěm v Brně. Více informací na www.biskupsti.cz.
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