INFO
Bystrc, 7. dubna 2019

č. 19/13

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o sílu nést kříže pozemského života.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. dubna:
5. neděle postní
Při všech bohoslužbách bude udělována svátost
pomazání nemocných.
Neděle, 14. března:

Květná (pašijová) neděle
Při každé mši svaté bude žehnání ratolestí a při mši sv.
v 10 h také průvod.

Čtení z 5. neděle postní: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jan 8,1-11
Pozvání:
Neděle, 7. dubna:
Pondělí, 8. dubna:
Pondělí, 8. dubna:
Úterý, 9. dubna:
Čtvrtek, 11. dubna:
Pátek, 12. dubna:
Neděle, 14. dubna:

mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
9:30; Archa; základy první pomoci u malých dětí
19:00; fara; schůzka členů farní charity
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 do 11
hodin v Arše. Program na duben najdete na www.faby.cz. Na pondělí 8. dubna
připravují maminky – lékařka a medička - program na téma „Základy první
pomoci u malých dětí v přírodě nebo v domácnosti“. Srdečně zveme všechny
rodiče z farnosti, kteří by měli o dané téma zájem.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na krátkou vycházku spojenou
s návštěvou výstavy Má vlast cestami proměn v Botanické zahradě
Přírodovědecké fakulty MU na ulici Veveří. Sraz v úterý 9. dubna v 8:30 hod. dopravní uzel ZOO. Odjezd tramvaje č. 3 v 8:36 hod.

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v kostele v pátek 12.
dubna od 14 do 18:30 h a také v neděli 14. dubna, v pondělí 15. dubna a ve
středu 17. dubna vždy od 17:30 do 18:30 h.
Využijte prosím tyto termíny, nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli.
Knihovna Biskupství brněnského pořádá další z cyklu přednášek, tentokrát
s názvem „Týden utrpení Ježíše Krista a poselství Velikonoc“. Akce se koná
ve čtvrtek 11. dubna od 17 h v přednáškovém sále kláštera alžbětinek, Kamenná
36, Brno. www.biskupstvi.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 najdete 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.
28. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby s podtitulem „Ceremonie /
Je dobré slavit Pána“ letos proběhne v termínu od 14. do 28. dubna v několika
brněnských kostelích. Pro více informací, kompletní program a koupi vstupenek
navštivte festivalové webové stránky www.velikonocni-festival.cz.
Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019
v Praze. Organizátoři prosí o včasnou registraci na www.pochodprozivot.cz.
Přihlášeným je nabídnuta zvýhodněná vlaková doprava z Brna, přednostní
bezpečnostní kontrola na Pražském hradě a zajištění rychlého oběda na Klárově.
Zážitkový akční víkend „Přežít“ připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči
pro tatínky a jejich syny od 8 do 11 let v termínu 3. – 5. května 2019 v DCŽM
Vesmír v Deštném v Orlických horách. Účastníci se mohou těšit na netradiční
zážitkové aktivity i duchovní program. Přihlášky a více informací na www.crsp.cz.
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici se již po šestnácté koná
v sobotu 18. května 2019 v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7, Brno). Program
a další informace na www.biskupstvi.cz.
V listopadu 2019 uběhne 30 let od svatořečení sv. Anežky České. K této
příležitosti se bude ve dnech 11. až 13. listopadu konat národní pouť do Říma, při
které budeme děkovat za dar svobody a prosit za duchovní obrodu naší země.
Podrobné informace na www.bihk.cz/aktuality/zpravy.
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.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
Tel. 730 541 734, E-mail: <farni_schranka@seznam.cz>, www.faby.cz

