INFO
Bystrc, 29. září 2019

č. 19/30

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Na přímluvu sv. Václava prosme za všechny, kteří vedou stát a církev.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 29. září:
26. neděle v mezidobí
Pondělí, 30. září:
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Úterý, 1. října:
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Středa, 2. října:
památka svatých andělů strážných
Pátek, 4. října:
sv. Františka z Assisi
I. pátek v měsíci
Neděle, 6. října:
27. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 29. září: Am 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Pozvání:
Neděle, 29. září:
Úterý, 1. října:
Středa, 2. října:
Čtvrtek, 3. října:
Pátek, 4. října:
Pátek, 4. října:
Sobota, 5. října:
Neděle, 6. října:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
8:00; zastávka ZOO; vycházka s klubem seniorů
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
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
Na Fond PULS bylo v neděli vybráno 27 520 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Zveme nové maminky s malými dětmi do společenství maminek, které se
schází každé pondělí od 9:30 hodin v Arše. Ve společenství sdílíme své radosti
a starosti s dětmi, cvičíme, zpíváme, modlíme se, tvoříme a zamýšlíme se nad
příběhy z Bible. Každý může přispět do programu svými nápady nebo
schopnostmi, třeba hrou na kytaru nebo jiný nástroj. S sebou přezůvky, svačinku
a příspěvek 10 Kč. Těšíme se na Vás! Alžběta Sedláková (tel. 733 361 727,
a.musilova@gmail.com)
a
Markéta
Kejíková
(tel.
776
583
580,
maki.ke@seznam.cz).

Od pondělí 30. září začíná vyučování náboženství. Rozvrh výuky najdete na
stránkách www.faby.cz a na vývěsce v předsíni kostela.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku z Kohoutovic
do Jundrova. Sraz v úterý 1. října v 8 h – dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu
č. 50 v 8:10. Ujdeme celkem 4,6 km nenáročným terénem.
Klub seniorů od sv. Janů srdečně zve naše seniory na poznávací zájezd do
poutního místa Provodova a blízkých Luhačovic v neděli 6. října 2019.
Dopoledne se zúčastníme v 10:15 h poutní mše sv. v kapli Panny Marie Sněžné
v Provodově. Po obědě v Provodově bude individuální prohlídka lázní Luhačovic.
Autobus odjíždí od bystrcké radnice v 7:30 h. Předpokládaný návrat bude kolem
18 h. Senioři s trvalým bydlištěm v Bystrci mají dopravu zdarma. Garant akce:
Antonín König, tel. 722 945 814.
19. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla Lampartera se
uskuteční v sobotu 19. 10. 2019 od 8:30 h na tenisových dvorcích na ulici Jakuba
Obrovského. Tenisty i fanoušky zve na tradiční akci Michal Lamparter,
podrobnosti na telefonním čísle 737 205 751.
U Salesiánů v Žabovřeskách se koná sbírka brýlí v dobrém stavu (popř.
i pouzder na brýle) a sbírka použitých poštovních známek pro misie. Obojí je
možné odevzdat v kostele P. Marie Pomocnice do připravených popsaných krabic
na okně u sakristie. Sbírka bude ukončena poslední neděli v říjnu 27. 10. 2019.
Podzimní kurz Alfa pro hledající bude zahájen ve čtvrtek 3. října 2019 v 19
hodin při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů.) Své přátele můžete
i doprovodit. Program: večeře, přivítání, přednáška a diskuse ve skupinkách
o tématu večera. Přihlaste se předem na brno@alfakurzy.cz nebo na telefonním
čísle 737 836 326. Účast je zdarma. Více informací na www.brno.alfakurzy.cz.
Radio Proglas pořádá v sobotu 5. října od 13 do 17 hod v budově radia v Brně na
Barvičově ulici 85 „Benefiční rodinné odpoledne v Proglasu“. Můžete se těšit
na dětský bazárek, exkurzi do prostor radia, živé rozhlasové studio, moderátory
Dušana Baura a Radka Habáně a další zábavu především pro děti. Svou účastí
podpoříte organizaci „Na počátku“, která pomáhá těhotným ženám a maminkám
s dětmi v tísni.
Kurz Tajemství partnerských vztahů pro mladé ve věku od 18 do 35 let
(zadané i nezadané) bude zahájen v týdnu od 7. října 2019, den setkávání bude
určen podle největšího zájmu (pondělí, úterý nebo středa), vždy od 18 do 20
hodin (6 setkání v centru Brna). Kurz je zdarma. Přihlášky na
https://1url.cz/eMSfv, další informace na www.biskupstvi.cz .
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