INFO
Bystrc, 30. června 2019

č. 19/25

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o ochranu a požehnání pro čas prázdnin a dovolených.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 30. června:
13. neděle v mezidobí
Středa, 3. července: svátek sv. Tomáše, apoštola
Pátek, 5. července:
slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek
Mše svatá v kostele v 7:30 a v 18:30 h.
Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Kníničkách začíná v 10:30 h.
Neděle, 7. července: 14. neděle v mezidobí
Čtení z 13. neděle v mezidobí: 1 Král 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Pozvání:
Neděle, 30. června:
Pátek, 5. července:
Sobota, 6. července:
Neděle, 7. července:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
9:30; kostel; odchod pěších poutníků do Kníniček
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Bohoslužby o prázdninách: V neděli v 7:30, 10:00 a v 18:30, ve všední dny
v kostele beze změny. Mše v Arše budou během letních prázdnin pouze v úterý.
- Během prázdnin neprobíhá páteční celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní
ani čtvrteční adorace před prvním pátkem.
- Zpovídání na první pátek bude v červenci a v srpnu až od 17 hodin.
Oznámení:
Dnes se koná sbírka na bohoslovce.
Zbývající výtisky farního občasníku Setkání si můžete vyzvednout v předsíni
kostela.
Poděkování. Velký dík patří všem, kdo pomáhali při přípravách farní slavnosti.
Fotografie najdete na www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Přihlášky do náboženství. Děti, které v příštím školním roce půjdou do
náboženství poprvé, je třeba přihlásit. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii.

Pouť v Kníničkách. 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.
Katolický týdeník z ruky do ruky. Máte předplacen nebo si pravidelně kupujete
Katolický týdeník? Nechtěli byste ho po přečtení někomu zdarma věnovat, aby
ještě mohl přinést další užitek? Možná by si ho zrovna Váš soused v lavici také
rád přečetl, ale kvůli nízkému příjmu si ho nemůže koupit. V případě, že byste
měli zájem se do této štafety zapojit, je dnes poslední možnost ozvat se na email KTdoruky@seznam.cz. Pokud jako dárci, označte se v předmětu "A", pokud
byste přečtený KT - např. s odstupem týdne - od někoho rádi dostali, uveďte do
předmětu "B". Nemáte-li elektronickou poštu, předejte svůj kontakt na faře.
Farní pouť na Vranov u Brna se uskuteční v sobotu 14. září.
Dny lidí dobré vůle se konají ve dnech 4. a 5. července na Velehradě. Připraven
je pestrý program pro všechny věkové kategorie. Více informací najdete na
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule.
Diecézní pouť rodin se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve
Žďáře nad Sázavou. Poutníky čeká mše svatá s biskupem Mons. Vojtěchem
Cikrlem, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky
Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo,
přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež a mnoho dalšího. Občerstvení
v areálu je zajištěno. www.crsp.cz, www.biskupstvi.cz.
Během prázdnin Info letáček vycházet nebude. Aktuální informace se dozvíte
z ohlášek nebo na www.faby.cz, další informace a pozvánky najdete na stránkách
www.biskupstvi.cz. Přejeme Vám pěkné prožití prázdninových dní!
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