INFO
Bystrc, 14. června 2020

č. 20/12

Z církevního kalendáře:
Neděle, 14. června:
11. neděle v mezidobí
Pátek, 19. června:
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota, 20. června:
památka Neposkvrněního Srdce Panny Marie
Neděle, 21. června:
slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti
Čtení z 11. neděle v mezidobí: Ex 19,2-6a; Řím 5,6-11; Mt 9,36 – 10,8
Pozvání:
Úterý, 16. června:
Čtvrtek, 18. června:
Pátek, 19. června:

8:30; konečná tramvaje č. 1; Ečerova; vycházka s klubem
seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Pravidelné bohoslužby v měsíci červnu
Kostel: pondělí, středa, pátek - 18:30
úterý, čtvrtek, sobota – 7:00
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 z Ečerovy k Eliotu a na
Štouračovu. Odchod z konečné tramvaje č.1 Ečerova v 8:30 hodin. Délka
vycházky 4 km nepříliš náročným terénem. Program vycházek na červen najdete
na www.faby.cz.
Dnes vychází farní občasník Setkání, tentokrát na téma „V karanténě“. Jako
obvykle bude k dispozici v předsíni kostela.
Farní slavnost zrušena. Po důkladném uvážení jsme se rozhodli, že farní
slavnost letos pořádat nebudeme. Děkujeme za pochopení.
Velké poděkování patří všem, kdo v sobotu přišli pomoci s úklidem kostela.

Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2020 - květen 2021) budou
k dispozici od neděle 21. června na faře a v sakristii. Přihlašují se pouze děti,
které v příštím školním roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do
náboženství nechodily). Náboženství bude probíhat na ZŠ Heyrovského,
Vejrostova a Laštůvkova (1. – 4. třída), od 5. třídy děti docházejí na faru. Aktuální
rozvrh výuky najdete během září na www.faby.cz, v Infu a na nástěnce v kostele.
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.
Kněžské a jáhenské svěcení bude na Petrově udělováno 20. června 2020 od 9
h. Vzhledem k aktuálním hygienickým a dalším opatřením budou mít do katedrály
přístup pouze osoby s místenkami, pro ostatní bude zajištěna možnost sledovat
obřad prostřednictvím internetového přenosu: https://youtu.be/WnIYeikxvUI
Diecézní charita Brno prosí o podporu Charitního bazaru Baltazar, který se
kvůli nařízením v době karantény dostal do finančních potíží. Jedná se o sociální
podnik, který zaměstnává lidi těžko uplatnitelné na trhu práce, vydává ošacení
lidem v nouzi a napomáhá k ekologickému zpracování textilního odpadu. Byla by
škoda nechat tento užitečný charitní projekt padnout. Pomoci můžete nákupem
na nově spuštěném e-shopu http://baltazar-bazar.cz/.
Spolek Kolpingova rodina Soběšice nabízí několik volných míst na dětském
letním táboře, který proběhne od 1. do 9. srpna 2020 na táborové základně
Ostrý kámen (okres Svitavy). Elektronické přihlášky a další informace najdete na
stránkách http://kolpingovo.webnode.cz/.
V říjnu 2020 bude v Brně zahájen nový ročník Teologického kurzu (dále TK).
Je určen věřícím římskokatolického vyznání, kteří již mají základní náboženské
vědomosti, byli biřmováni a mají maturitu. Kurz probíhá o sobotách v přibližně
čtrnáctidenních intervalech a ukončen bude v červnu 2021. Jeho účastníci se
seznámí se základy systematické teologie, biblistiky, liturgiky, morální a pastorální
teologie, církevních dějin a církevního práva. TK je základem, na nějž pak
v dalším roce navazuje pro zájemce kurz Katecheta nebo kurz Služba ve farnosti.
Další informace, plánované termíny a formulář přihlášky najdete na stránce
https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz-2020-21/.

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

