INFO
Bystrc, 15. září 2019

č. 19/28

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Děkujme za život a službu P. Josefa Koláčka a prosme za jeho nesmrtelnou duši.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 15. září:
24. neděle v mezidobí
Pondělí, 16. září:
sv. Ludmily, mučednice
Pátek, 20. září:
sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga
a druhů, mučedníků
Sobota, 21. září:
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle, 22. září:
25. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 15. září: Ex 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-10
Pozvání:
Neděle, 15. září:
Úterý, 17. září:
Čtvrtek, 19. září:
Pátek, 20. září:

po bohoslužbách; kostel; nabídka brožur tiskového
apoštolátu FATYM
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 do 11
hodin v Arše. Program na měsíc září najdete na www.faby.cz a na nástěnce
v předsíni kostela. Srdečně zveme všechny maminky z bystrcké farnosti.
Pravidelná celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
probíhá každý pátek od 8 do 17 hodin. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se
přišli zapsat do seznamu v sakristii kostela k hodinovým službám.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku z Kníniček do
Jinačovic. Sraz v úterý 17. září v 8:00 h – dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu
č. 302 v 8 hodin 13 minut. Ujdeme celkem 6 km nenáročným terénem.
Společenství seniorů od sv. Janů srdečně zve seniory do zdravotního cvičení.
Cvičíme v pátek v 9 h, event. ve středu v 8.30 h ve Společenském centru.
Cvičení začíná 13. 9., končí 18. 12. 2019 a je zdarma pro seniory s trvalým
bydlištěm v Bystrci, kteří dosáhli 60 let a mají starobní důchod. Zájemci, hlaste se
paní Zajíčkové na tel. č. 777 962 240. Těšíme se na vás.

V úterý 10. září povolal Pán života na věčnost P. Josefa Koláčka SJ (*1. 9.
1929). Protože se jedná o významného bystrckého rodáka, rádi bychom mu
věnovali říjnové vydání občasníku Setkání. Původně plánované téma „Náhoda
nebo Boží řízení“ přesuneme do prosincového čísla. Pokud jste otce Koláčka
znali a máte s ním spojenou nějakou vzpomínku, budeme moc rádi, když nám
napíšete na e-mail farni_schranka@seznam.cz nebo svůj příspěvek odevzdáte
na faře nejpozději 22. září. Těší se redakční tým Setkání.
Na slavnost sv. Václava v sobotu 28. září bude v kostele sloužena jitřní mše
svatá v 6 hodin (s ranními chválami) a večer v 18:30 hodin.
19. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla Lampartera se
uskuteční v sobotu 19. 10. 2019 od 8.30 hodin na tenisových dvorcích na ulici
Jakuba Obrovského číslo 2. Tenisty i fanoušky zve na tradiční akci Michal
Lamparter, podrobnosti na telefonním čísle 737 205 751.
Rozpis vyučování náboženství (začínáme od 30. září)
Fara pondělí: 5. tř. 15:00, 6. tř. 15:50, 7. - 8. tř. 16:35
úterý: 5. - 8. tř. 15:00 (pouze pro děti, které nemohou chodit v pondělí)
ZŠ Heyrovského (společně se ZŠ Pramínek)
čtvrtek: 1. tř. 12:35, 2. - 4. třída 13:15
ZŠ Laštůvkova ve čtvrtek v 15:15
ZŠ Vejrostova: středa, s ohledem na organizaci družin bude výuka v jednotlivých
ročnících probíhat (stejně jako vloni) ve dvouhodinových blocích jednou za 14
dní, vždy od 13:30 do 15 hodin.
- 1. a 3. ročník začíná ve středu 2. 10. ve 13:30 (další výuka 16. 10. atd.),
- 2. a 4. ročník začíná 9. 10. ve 13:30 (další výuka 23. 10. atd.).
Příprava k I. sv. přijímání bude probíhat ve 3. třídách na všech školách.
Děti, které v tomto školním roce půjdou do náboženství poprvé, je třeba přihlásit.
Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo na faře (příp. stáhnout na
www.faby.cz) a odevzdat osobně či zaslat na faru e-mailem.
Do 20. září se můžete přihlásit do Biblického kurzu, který už po sedmnácté
pořádá Pastorační středisko brněnského biskupství. Kurz tvoří pět čtvrtečních
setkání každé dva týdny, vždy od 17:00 do 20:15 hod, začíná se 24. září v aule
Biskupského gymnázia, Barvičova 85, Brno. Každé setkání tvoří dvě přednášky,
první se bude letos zabývat biblickou archeologií (přednáší P. Stanislav Pacner),
ve druhé přednášce pokračujeme v zamyšlení nad Markovým evangeliem (P.
Petr Mareček). Účast není vázána absolvováním předchozích kurzů. Další
informace a přihlášku najdete na www.biskupstvi.cz, přihlášku můžete získat také
na faře nebo na recepci biskupství, Petrov 5, Brno.
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