INFO
Bystrc, 1. března 2020

č. 20/07

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o sílu, aby byl náš půst takový, jaký si Bůh přeje,
a pomohl nám k polepšení.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 1. března:
1. neděle postní
Pátek, 6. března:
I. pátek v měsíci
Neděle, 8. března:
2. neděle postní
Čtení z 1. neděle postní: Gn 2,7-9; 3,1-7; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11
Pozvání:
Neděle, 1. března:
Středa, 4. března:
Čtvrtek, 5. března:
Pátek, 6. března:
Pátek, 6. března:
Sobota, 7. března:

mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
16:00; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
17:10; Archa; schůzka rodičů dětí, které se připravuji
na I. svaté přijímání
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost

Oznámení:
Při sbírce na Svatopetrský haléř bylo při bohoslužbách minulou neděli
darováno 37 487,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Postní almužna je iniciativa vhodná zvláště pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. V sakristii si můžete vyzvednout
papírové pokladničky na ukládání peněz (tzv. postničky), které svým
sebezáporem ušetříte. Postničky se budou vybírat v kostele o druhé neděli
velikonoční. Peníze budou použity na pomoc lidem v nouzi.
Křížovou cestu se modlíme v postní době vždy ve středu, v pátek
a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou v kostele. Můžete se přijít zapsat
do sakristie k předčítání.
Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy je i letos připravena
symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžete vzít papírový křížek
s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu
plnit zadaný úkol.

Brožurka Malý průvodce postní dobou je k dispozici v sakristii. Cena 5 Kč.
V pátek 6. března v 17:10 h (po dětské mši svaté) se v Arše uskuteční setkání
rodičů dětí, které se připravují k I. svatému přijímání.
Příští neděli vyjde občasník bystrcké farnosti Setkání na téma „Já a čas“.
K dispozici bude jako obvykle v předsíni kostela.
Klub seniorů od svatých Janů zve na první letošní vycházku z Kníniček do
Bystrce. Ujdeme celkem 4,5 km nenáročným terénem. Sraz v úterý 3. března
v 8:00 h - dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 302 v 8:13 h.
Klub seniorů od svatých Janů zve na výstavu Kvetoucí orchideje ve sklenících
Mendelovy univerzity. Sraz v pondělí 9. března v 8:20 h - dopravní uzel ZOO.
Odjezd tramvaje č. 11 v 8:32 h. Hlavní vchod do areálu zahrady - třída Gen. Píky
1 (naproti zastávce tramvají č. 9 a 11 Bieblova).
Zájmový kroužek Všeználci. Zveme všechny děti ve věku 6 – 12 let, které rády
vyrábějí, chtějí si užít zábavu, naučit se něčemu novému a poznat nové
kamarády. První setkání proběhne ve středu 11. března od 15 do 16:30 h na faře.
Kroužek je zdarma. Kontakt: Petra Skalková, petraskalkova01@seznam.cz.
Pozor, došlo ke změně termínu křížové cesta Údolím oddechu, uskuteční se
již v pátek 13. března. Sraz ve 20 h na zastávce Kamenolom. S sebou pevnou
obuv a baterku. Předpokládaný konec ve 21:30 h. Těší se Šobovi
XX. pěší pouť na Velehrad proběhne v týdnu od 17. do 22. srpna 2020.
Z Bystrce budou poutníci vycházet ve středu 19. srpna v 6:30 h a připojí se
k vranovsko-znojemskému proudu v Blučině. Pouť vyvrcholí v sobotu 22. srpna
v bazilice na Velehradě mší svatou, kterou bude sloužit biskup Vojtěch Cikrle.
Projekt Centra pro rodinu a sociální péči „Trojlístek“ hledá aktivní zralé ženy,
které by se rády staly „náhradními babičkami“ v rodinách s dětmi do 15 let. Více
informací na www.trojlistek.com, Bc. Kateřina Brücknerová, mob. 605 234 509.
Diecézní katechetické centrum zve širokou veřejnost na postní duchovní program
v brněnské katedrále, který bude letos spojen s biblickými postavami. Začíná se
vždy v pátek mší svatou v 17:30 h, v 18:15 h následuje tematická promluva
pozvaného hosta a poté adorace. Podrobný program najdete na vývěsce
v předsíni kostela a na https://kc.biskupstvi.cz/postni-patky-v-brnenske-katedrale.
O víkendu 13. – 15. 3. 2020 se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35
let. Obnovu povede P. Martin Sekanina, farář farnosti Bzenec. Informace
a přihlášky je možné získat na adrese http://www.knezskyseminar.cz.
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