INFO
Bystrc, 7. června 2020

č. 20/11

Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. června:
slavnost Nejsvětější Trojice
Čtvrtek, 11. června:
slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
Mše sv. v kostele v 18:30 h, ranní mše sv. nebude.
Sobota, 13. června:
sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle, 14. června:
11. neděle v mezidobí
Čtení ze slavnosti Nejsvětější Trojice:
Ex 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Jan 3,16-18
Pozvání:
Neděle, 7. června:
Úterý, 9. června:
Čtvrtek, 11. června:
Pátek, 12. června:
Sobota, 13. června:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
8:30; konečná tramvaje č. 1; Ečerova; vycházka s klubem
seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
7:30; kostel; úklid kostela

Oznámení:
Pravidelné bohoslužby v měsíci červnu
Kostel: pondělí, středa, pátek - 18:30
úterý, čtvrtek, sobota – 7:00
(s výjimkou čtvrtka 11. 6., kdy bude mše sv. v 18:30 a ranní
mše sv. nebude)
neděle – 7:30, 8:45, 10:00; 18:30
(V neděli 28. června budou dopoledne pouze dvě mše svaté,
v 7:30 a v 10 h a večer v 18:30 h. Při dopoledních mších svatých
bude udělována svátost pomazání nemocných).
V Arše je mše sv. pouze v úterý v 18:30 h.
Z hygienických důvodů zatím není možné přijetí svátosti smíření ve
zpovědnici. V případě potřeby se domluvte s panem farářem.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku od rozhledny Chvalovka na
Rakovec. Sraz v úterý 9. června v 8:30 hodin, konečná tramvaje č. 1 - Ečerova.
Délka vycházky 4 km nepříliš náročným terénem. Program vycházek na červen
najdete na www.faby.cz.

Úklid kostela proběhne v sobotu 13. června. Začínáme po ranní mši svaté (asi
v 7:30 h), ale zapojit se můžete i později. Budeme potřebovat také muže, kteří by
si vzali na starost drhnutí lavic, což je fyzicky namáhavější práce. Prosíme, přijďte
pomoci alespoň na chvíli.
Příští neděli vyjde farní občasník Setkání, tentokrát na téma „V karanténě“.
Jako obvykle bude k dispozici v předsíni kostela.
Farní slavnost se bude konat (dá-li Pán) v neděli 21. června. Ve 14:30 h bude
v kostele slavnostní Te Deum a od 15 h vás srdečně zveme k přátelskému
posezení na farním dvoře. Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek
na farní slavnost můžete přinést 21. června před dopoledními bohoslužbami do
předsíně kostela, kde si je převezme služba. Pokud byste se mohli zapojit
i s další pomocí (od 13:30 h chystání občerstvení, obsluha během posezení,…),
budeme moc rádi.
Schůzka členů farní charity se uskuteční až po prázdninách.
Každoroční sbírka na charitativní účely, která byla letos plánována na 31.
květen, se přesouvá na slavnost Ježíše Krista Krále v neděli 22. listopadu.
Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 12. června. Díky specifické situaci bude
komornější a s užší programovou nabídkou než obvykle, některé kostely můžete
navštívit on-line. Zajímavý bude program v nově budovaném kostele
blahoslavené Marie Restituty na Lesné, kde představí dokument o životě
patronky kostela či audiovizuální pořad o průběhu stavby. V nově otevřených
zahradách pod Petrovem vystoupí písničkář Pavel Čadek a katedrálu sv. Petra
a Pavla rozezní výroční koncert Besedy brněnské. Kostel sv. Michala nabídne
vystoupení dětského souboru Zobáčci, program tanečního divadla MIMI
FORTUNAE či svědectví o zdravotnické pomoci lidem bez domova s názvem
Medici na ulici. Noc kostelů z brněnské diecéze přiblíží TV Noe v čase od 20:30
do 21 hodin. Podrobný program na www.nockostelu.cz.
Prázdninovou biblickou školu aneb „Vacation Bible School po česku" pořádá
farnost Evangelické církve metodistické v Brně ve dnech 13. – 17. 7. 2020
v ekumenickém centru Archa, Lýskova ulice, Brno-Bystrc. Program je určen pro
předškolní děti a jejich doprovod i pro školní mládež. Znalost angličtiny není
nutná. Společný program pro všechny věkové kategorie začíná vždy v 9 h
a končí okolo 12 h. Téma: Výprava do džungle (Rainforest explorers). Letos kvůli
epidemii koronaviru nepovedou program přátelé z Ameriky. Další informace na emailu: brno@umc.cz, na webu http://vacation-bible-school.webnode.cz nebo
telefonicky 732 491 494.
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