INFO
Bystrc, 23. června 2019

č. 19/24

Úmysl modlitby farnosti na týden:
O slavnosti našeho patrona, sv. Jana Křtitele, prosme za naši farnost.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 23. června:
slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti
Pátek, 28. června:
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota, 29. června:
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů
brněnské diecéze – doporučený svátek
Neděle, 30. června:
13. neděle v mezidobí
Čtení z dnešní slavnosti: Iz 49, 1-6; Sk 13, 22-26; Lk 1,57-66.80
Pozvání:
Neděle, 23. června:
Neděle, 23. června:
Úterý, 25. června:
Čtvrtek, 27. června:
Pátek, 28. června:
Neděle, 30. června:

14:30; kostel; slavnostní Te Deum a svátostné požehnání
15:00; pohoštění na farním dvoře
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Mše svaté o prázdninách:
Poslední čtvrteční mši svatou před prázdninami budeme slavit v Arše 27. června,
páteční mše svatá zde tento týden již nebude. O prázdninách budou slouženy
mše svaté v Arše pouze v úterý.
Od 30. června budou v kostele o nedělích pouze tři mše svaté: v 7:30, 10:00
a 18:30 h. Během týdne jsou zde bohoslužby beze změny.
Během prázdnin neprobíhá páteční celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní
ani čtvrteční adorace před prvním pátkem.
Oznámení:
Sbírka na bohoslovce proběhne v naší farnosti v neděli 30. června.
Dnes vychází farní občasník Setkání na téma „Duchovní ztráty a nálezy“.
Výtisky jsou k dispozici v předsíni kostela. Přejeme vám příjemné počtení!
Srdečně Vás zveme na dnešní farní slavnost. Při této příležitosti poděkujeme
našim kněžím za jejich službu, popřejeme oběma našim otcům Pavlům k svátku
a Mons. Vnislavovi k 96. narozeninám. Ve 14:30 hodin bude v kostele slavnostní
Te Deum a od 15 hodin se koná přátelské posezení na farním dvoře.

Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2019 - květen 2020) si
můžete vyzvednout na faře a v sakristii. Přihlašují se pouze děti, které v příštím
školním roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství
nechodily).
Náboženství
probíhá
na
ZŠ
Heyrovského,
Vejrostova
a Laštůvkova (1. – 4. třída), od 5. třídy děti docházejí na faru. Aktuální rozvrh
výuky najdete během září na www.faby.cz, v Infu a na nástěnce v kostele.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku z Hvozdce do Veverské
Bítýšky. Sraz v úterý 25. června v 8:00 h dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č.
303 do Hvozdce v 8:14. Ujdeme celkem 5,7 km hlavně po rovině, s jedním
náročnějším sestupem.
Krátkou pěší pouť z Bystrce do Kníniček vykonáme v pátek 5. července,
v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Od bystrckého kostela vyjdeme v 9:30 h.
Poutní mše svatá u kaple v Kníničkách začne v 10:30 h.
Prázdninovou biblickou školu Vacation Bible School pořádá Sbor Evangelické
církve metodistické v Brně ve dnech 8. - 12. 7. 2019 v ekumenickém centru
Archa, Lýskova ulice, Brno - Bystrc. Program je určen pro předškolní děti a jejich
doprovod i pro školní mládež. Znalost angličtiny není nutná. Společný program
pro všechny věkové kategorie začíná vždy v 9 h a končí okolo 12 h. Hry, písničky
a povídání na biblická témata připravují metodisté z USA. Další informace
www.vacation-bible-school.webnode.cz, e-mail brno@umc.cz.
XIX. pěší pouť na Velehrad se koná v týdnu od 19. do 24. 8. 2019. Z Bystrce
budou vycházet poutníci ve středu 21. srpna v 6:30 h a připojí se k vranovskoznojemskému proudu v Blučině. Bližší informace najdete na nástěnce v předsíni
kostela a na www.faby.cz. Pouť vyvrcholí v sobotu 24. srpna v bazilice na
Velehradě mší svatou, kterou bude sloužit o. Petr Přádka SJ.
Od pondělí 17. června minimálně do konce srpna 2019 je z technických důvodů
uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice). Z tohoto
důvodu dochází k přesunu některých bohoslužeb a stálé zpovědní služby do
kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí). Více
informací naleznete na www.biskupstvi.cz a na nástěnce v předsíni kostela.
Brněnské Centrum naděje a pomoci pořádá o letních prázdninách týdenní kurz
pro dospívající dívky (12 - 18 let) s názvem Být sama sebou. Program bude
probíhat vždy od 9 do 13:30 hodin v termínech 8. – 12. 7. nebo 26. – 30. 8. 2019.
Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí dospívajících a uvědomění si
vlastní jedinečnosti; etické hodnoty jsou předkládány v souladu s morálním
učením katolické církve. Bližší informace, přihláška i letáček jsou ke stažení na
www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1.
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