INFO
Bystrc, 28. června 2020

č. 20/14

Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. června:
13. neděle v mezidobí
Dopoledne budou 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.
Pondělí, 29. června: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů
brněnské diecéze – doporučený svátek
Pátek, 3. července:
svátek sv. Tomáše, apoštola
I. pátek v měsíci
Neděle, 5. července: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek
Mše svatá v kostele pouze v 7:30 a v 18:30 h.
Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Kníničkách začíná v 10:30 h.
Čtení z 13. neděle v mezidobí:
2 Král 4,8-11.14-16a; Řím 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Pozvání
Úterý, 30. června:
Pátek, 3. července:
Pátek, 3. července:
Pátek, 5. července:

8:30; konečná tramvaje č. 1, Ečerova; vycházka s Klubem
seniorů od sv. Janů
17:00 – 18:30; kostel; příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
9:30; kostel; odchod pěších poutníků do Kníniček

Oznámení:
Dnes se koná sbírka na bohoslovce.
Bohoslužby o prázdninách: V neděli v 7:30, 10:00 a v 18:30 (kromě neděle 5.
července, kdy budou mše v 7:30 a v 18:30), ve všední dny v kostele beze změny.
Mše v Arše budou pouze v úterý.
- Během prázdnin neprobíhá páteční celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní.
- Zpovídání na první pátek bude v červenci a v srpnu až od 17 hodin.
Krátkou pěší pouť z Bystrce do Kníniček vykonáme v neděli 5. července, v den
slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Od bystrckého kostela vyjdeme v 9:30 h. Poutní
mše svatá u kaple v Kníničkách začne v 10:30 h.

Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku z Ečerovy Údolím oddechu ke
kostelu. Odchod z konečné tramvaje č.1 Ečerova v 8:30 hodin. Délka vycházky
4 km nenáročným terénem.
Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2020 - květen 2021) jsou
k dispozici 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).
V sobotu 11. července oslaví Mons. Vnislav Fruvirt 97. narozeniny. Kdo by
chtěl, může pro otce Vnislava připravit přání, dopis apod. a odevzdat je paní
kostelnici Martě Havlíčkové nebo pastorační asistentce Evě Máchové. Rádi mu
tato přání při nejbližší návštěvě předáme, jistě ho velmi potěší.
Klub seniorů od svatých Janů pořádá ve čtvrtek 10. září zájezd na svatý Hostýn.
Odjezd autobusu od radnice v 7:30 hod. Senioři s trvalým bydlištěm v Bystrci
pojedou zdarma, mimobystrčtí si uhradí cestovné. Srdečně zveme.
Farní pouť na Vranov se uskuteční v sobotu 12. září 2020.
I. svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne v neděli 4. října.
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. Program je určen pro předškolní děti a jejich
doprovod i pro školní mládež a probíhá dopoledne v době od 9 do 12 hodin.
Informace: brno@umc.cz, http://vacation-bible-school.webnode.cz.
Mše svatá v krásném prostředí u Helenčiny studánky bude letos sloužena
v pondělí 20. července od 16 hodin. www.orik.cz
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.
Výstava v kryptě katedrály na Petrově s názvem „Víra, Naděje, Láska“
připomíná letošní jubilea světců spjatých s brněnskou diecézí - sv. Jana
Sarkandera, sv. Klementa Maria Hofbauera a sv. Zdislavy. Výstava je otevřena od
26. června do 4. října 2020 denně mimo pondělí od 10 - 17 hodin, ve čtvrtek
pouze do 16:15 hodin.
Během prázdnin Info letáček vycházet nebude. Aktuální informace se dozvíte
z ohlášek nebo na www.faby.cz, další informace a pozvánky najdete na stránkách
www.biskupstvi.cz. Přejeme Vám pěkné prožití prázdninových dní!
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