INFO
Bystrc, 1. září 2019

č. 19/26

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Na začátku školního roku prosme za děti, studenty, učitele a vychovatele.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 1. září:
22. neděle v mezidobí
Úterý, 3. září:
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek, 6. září:
I. pátek v měsíci
Neděle, 8. září:
23. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 1. září: Sir 3,19-21.30-31; Žid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14
Pozvání:
Neděle, 1. září:
Středa, 4. září:
Čtvrtek, 5. září:
Pátek, 6. září:
Pátek, 6. září:
Pátek, 6. září:
Sobota, 7. září:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
16:30; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:30 h příležitost ke svátosti smíření
16:30; Archa; mše sv. pro děti (s žehnáním aktovek)
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost

Oznámení:
Bohoslužby ve školním roce:
V Arše v úterý v 18:30, ve čtvrtek ve 20 a v pátek v 16:30 hodin (pro děti).
Od dnešní neděle budou v kostele opět čtyři bohoslužby:
v 7:30, 8:45, 10 a 18:30 hodin. Ostatní bohoslužby v kostele jako obvykle.
Srdečně zveme naše seniory do společenství, které probíhá vždy první středu
v měsíci na faře v Bystrci. Nejbližší setkání bude 4. září od 16:30 hodin.
Od pátku 6. září začnou pravidelné celodenní adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme dobrovolníky, aby se přišli zapsat do
seznamu v sakristii kostela k hodinovým službám – i na několik týdnů dopředu.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici na faře a v sakristii nebo si je můžete
stáhnout na www.faby.cz. Přihlašují se pouze děti, které v tomto školním roce
nastupují do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství nechodily).

Vyučování náboženství začne od 1. října. Děti z 1. – 4. ročníku mají výuku
přímo ve škole a od 5. třídy docházejí na faru. Rozpis výuky uveřejníme v Infu
a na www.faby.cz začátkem září, po domluvě na školách. Rozvrh výuky na faře
bude stejný jako v loňském školním roce.
Dětské bohoslužby se i v tomto školním roce budou konat vždy v pátek od
16:30 h v Arše. Děti budou za účast na mši svaté opět dostávat malé samolepky,
které si budou lepit na připravenou nástěnku. Letošní celoroční téma bude misijní
(při příležitosti Mimořádného misijního měsíce října 2019). V pátek 6. září
proběhne při dětské mši svaté žehnání aktovek.
Farní pouť na Vranov u Brna proběhne v sobotu 14. září, mše sv. pro poutníky
z Bystrce v kostele Narození Panny Marie bude sloužena v 15:00 hodin.
Společnou pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova, sraz na zastávce
autobusu v Útěchově je ve 13:20 hodin. Pro ty, kdo pojedou do Útěchova
autobusem: Z Kr. Pole - nádraží vyjíždí autobus č. 43 ve 12:56, v Soběšicích
u Klarisek je nutné přestoupit na navazující autobus č. 57 do Útěchova.
Setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem je plánováno
na čtvrtek 26. září. Přihlášky a podrobné informace obdrží rodiče dětí e-mailem.
Naše farnost má od srpna nové webové stránky, adresa je stále stejná www.faby.cz. Stránky jsou lépe zabezpečené a dostupnější z mobilních
zařízení. Snažili jsme se také trochu přepracovat strukturu webu, aby byl
přehlednější a lépe odrážel aktuální potřeby farnosti. Některé stránky byly
aktualizovány a doplněny o současné fotografie, portréty nebo ilustrační obrázky.
Nový web stále dolaďujeme, pokud narazíte na nějaký problém či nesrovnalost,
budeme rádi, když nás na to upozorníte (např. na farní e-mail). Autorům nových
webových stránek děkujeme za jejich obětavou a časově náročnou práci.
Anglická konverzace bude probíhat v Arše vždy v pondělí od 18 do 19 h.
Informace: Mgr. Vilma Mikésková, tel. 773 084 348, vilmagaladriel@centrum.cz.
V sobotu 14. září 2019 od 16 hodin se v Denisových sadech v Brně uskuteční
benefiční koncert na podporu salesiánských misií v Bulharsku. Dobrovolné
vstupné podpoří projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ze Staré Zagory.
Více na https://www.sdb.cz/aktuality-bulharsko/koncert-pro-bulharsko-v-brne/.
CRSP Brno a Společenství Naděje pořádají kurz Začít znovu aneb jak dál po
rozvodu a rozchodu. Kurz povede Alena Hrbková, první setkání se koná v pátek
27. září 2019 od 18.00 do 20.30 hodin v zasedací místnosti CRSP na Biskupské
7. Účastníkům nabízí příležitost k obnovení sil, naděje a radosti, prostor pro
ztišení, sdílení a modlitbu. Více informací a přihlášky na www.zacitznovu.cz nebo
www.crsp.cz.
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