INFO
Bystrc, 8. března 2020

č. 20/08

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Abychom se o Velikonocích mohli s Kristem radovat z jeho vítězství nad smrtí,
přinášejme v postě drobné oběti sebezáporu.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 8. března:
2. neděle postní
Pátek, 13. března:
výroční den zvolení papeže Františka
Neděle, 15. března:
3. neděle postní
Čtení z 2. neděle postní: Gn 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Pozvání:
Pondělí, 9. března:
Středa, 11. března:
Čtvrtek, 12. března:
Pátek, 13. března:
Pátek, 13. března:
Neděle, 15. března:
Neděle, 15. března:

18:45; fara; schůzka členů farní charity
15:00 – 16:30; fara; zahájení kroužku Všeználci
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
20:00; zast. Kamenolom; křížová cesta Údolím oddechu
po každé mši svaté; kostel; prodej brožur tiskového
apoštolátu FATYM
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Tuto neděli proběhne v předsíni kostela drobná prezentace výrobků z kláštera
bratří trapistů. Bude možné se seznámit s životem trapistů, případně zakoupit
jejich zdravé výrobky. Prezentace bude mezi druhou a třetí dopolední mší svatou,
asi od 9:30 h.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele. Zájemci, kteří byste byli ochotni
předčítat, zapište se prosím do seznamu v sakristii.
V sakristii si rovněž můžete vyzvednout postní pokladničky.
Brožurku Malý průvodce postní dobou si můžete zakoupit za 5 Kč v sakristii
nebo stáhnout jako aplikaci do mobilních zařízení pomocí služby Obchod Play.
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.
Dnes vychází občasník bystrcké farnosti Setkání na téma „Já a čas“. Najdete
ho jako obvykle v předsíni kostela.

Klub seniorů od svatých Janů oznamuje, že výstava orchidejí ve sklenících
Mendelovy univerzity je zrušena. Namísto toho Vás KSoSJ zve do palmového
skleníku Přírodovědecké fakulty MU na panelovou výstavu Ptáci ve městě. Sraz
v pondělí 9. března v 8:20 h, dopravní terminál ZOO. Odjezd tramvaje č. 11 v 8:32 h.

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.
Křížová cesta Údolím oddechu se uskuteční 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
V neděli 15. března se po všech bohoslužbách uskuteční prodej brožur
tiskového apoštolátu FATYM.
Příprava ke svátosti biřmování proběhne v neděli 15. března od 19 h na faře.
Svátost pomazání nemocných bude v našem kostele udělována při všech
bohoslužbách na 5. neděli postní, tj. 29. března.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili nebo jakkoli podpořili 8. ples bystrcké farnosti.
Fotografie naleznete na facebook.com/farpl a www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Další ročník plánujeme na pátek 12. 02. 2021.
V neděli 8. března od 15 h se koná v kostele sv. Augustina v Brně - Masarykově
čtvrti (náměstí Míru) „Postní meditace s hudbou J. Haydna, F. Schuberta, B.
Smetany a M. Theodorakise“. Účinkuje Graffovo kvarteto. Duchovní texty
Tomáše Kempenského přednese Igor Dostálek. Dobrovolné vstupné bude
věnováno na potřeby Hospice sv. Alžběty v Brně.
Ministrantský den pro ministranty brněnské diecéze proběhne v sobotu
2. května 2020 od 8:30 do 16 h v Olomouci. Na přípravě tohoto dne se podílí také
náš bohoslovec Tomáš Zámečník, který srdečně zve kluky z bystrcké farnosti.
V případě zájmu kontaktujte p. faráře Svobodu. mladez.biskupstvi.cz/ministranti/
Letní stanový tábor s názvem Země zítřka pro děti od 8 do 13 let se uskuteční
pod záštitou sdružení Petrov 9. – 22. 8. 2020 v Protivanově. Hlavní vedoucí:
Eliška Hegerová, tel. 775 047 290. Více informací a přihlášky na
www.letnistanovytabor.wixsite.com/tabor.
Skautské středisko Vrbovec pořádá pro děti ve věku 5 – 12 let (nejen pro skauty)
příměstské letní tábory v Bystrci. Bližší informace a možnost přihlášení na
www.vrbovec.skauting.cz/primestsketabory.
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