INFO
Bystrc, 20. října 2019

č. 19/33

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Aby si všichni pokřtění uvědomili svoje misijní poslání.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 20. října:
29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Neděle, 27. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Čtení z neděle 20. října: Ex 17,8-13; 2 Tim 3,14 – 4,2; Lk 18,1-8
Pozvání:
Neděle, 20. října:
Úterý, 22. října:
Čtvrtek, 24. října:
Pátek, 25. října:
Neděle, 27. října:

po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka dnešní neděle je určena na misie.
Na dnešní neděli připravilo bystrcké misijní klubko při Papežském misijním díle
dětí tradiční akci "Misijní koláč". Po každé mši svaté si můžete vybrat pečivo
a misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie.
Minulou neděli vyšel občasník bystrcké farnosti Setkání, který jsme věnovali
vzpomínkám na P. Josefa Koláčka SJ. Zbývající výtisky jsou k dispozici
v předsíni kostela.
V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Cena 69,- Kč.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku „Od hradu Veveří přes Mečkov
na Junáckou louku“. Sraz v úterý 22. října v 8 h - dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 303 v 8:14 h. Ujdeme celkem 7,1 km nenáročným terénem.
Změna času. Od příští neděle 27. října přecházíme z letního času na zimní,
takže si v noci ze soboty na neděli pospíme o hodinu déle. Všechny večerní mše
svaté v kostele a úterní mše v Arše budou od neděle 27. října začínat v 18 hod.

Klub seniorů od sv. Janů srdečně zve naše seniory na jednodenní poznávací
zájezd do Mikulova, který se uskuteční v pondělí 28. října. V Mikulově
předpokládáme návštěvu zámku nebo jeskyně na Turoldu nebo si projdeme
křížovou cestu na sv. Kopeček. Odjezd autobusu od bystrcké radnice je v 7:30
hodin, doprava pro seniory s trvalým bydlištěm v Bystrci je hrazena ÚMČ Bystrc.
Garant akce: F. Zajíček, tel. 774 550 336.
Pravidelný úklid kostela. V současné době není nijak zajištěn běžný
(pravidelný) úklid našeho kostela. Proto hledáme ochotné farníky, ženy i muže,
kteří by se do úklidu mohli zapojit. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo vytvořit
několik skupinek, které by se v úklidu střídaly, aby na každou vyšla služba cca
jednou za 2 měsíce. Čas úklidu by záležel na domluvě skupinky, nejvhodnější je
pátek po večerní mši svaté nebo sobota po ranní bohoslužbě. Prosíme, přijďte se
zapsat do seznamu v sakristii. V případě dotazů se můžete obrátit na Evu
Máchovou, mob. 728 053 553, e-mail: farni_schranka@seznam.cz.
Příprava na biřmování. Od ledna 2020 začne příprava ke svátosti biřmování
(předpokládaný termín biřmování v květnu 2021). Příprava bude probíhat cca 1x
za tři týdny v neděli po večerní mši svaté na faře. Přihlásit se může každý
pokřtěný, který ještě nebyl biřmován a v květnu 2021 dosáhne nejméně 15 roků.
Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na faře.
V sobotu 2. listopadu je pro naši farnost předepsaný adorační den. V době
od 8 do 17 hodin můžete navštívit kostel k soukromé modlitbě před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme, pokud můžete, přijďte se zapsat k hodinové
službě do seznamu v sakristii, aby otevřený kostel nezůstal bez dozoru.
Živý betlém 2019. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince rády
zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od listopadu vždy
v pátek od 17 h v Arše. Přihlaste se u našich kněží, katechetů anebo Markovi
Borskému - marabora@centrum.cz - tel. 731 907 688.
Setkání rodičů dětí, které se připravují k I. svatému přijímání, se uskuteční
v pátek 15. listopadu po dětské mši svaté (cca v 17:15 h) v Arše.
Orel Jednota Bystrc - oddíl florbalu volá do svých řad další kluky ve věku 8 –
10 let. Hrajeme vždy v úterý od 16:30 do 17:35 v tělocvičně na ZŠ Heyrovského.
Sraz v 16:25 h před hlavním vchodem do školy. Info: jansuchybrno@centrum.cz,
tel. 605 162 706.
Fotbal pro chlapy. Hrajeme každý pátek od 20 do 21:30 hod v tělocvičně na ZŠ
Heyrovského. Informace: jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
Tel. 730 541 734, E-mail: <brno-bystrc@dieceze.cz>, www.faby.cz

