INFO
Bystrc, 30. srpna 2020

č. 20/15

Z církevního kalendáře:
Neděle, 30. srpna:
22. neděle v mezidobí
Čtvrtek, 3. září:
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek, 4. září:
I. pátek v měsíci
Neděle, 6. září:
23. neděle v mezidobí
Čtení z 22. neděle v mezidobí:
Jer 20,7-9; Řím 12,1-2; Mt 16,21-27
Pozvání
Středa, 2. září:
Pátek, 4. září:
Pátek, 4. září:
Pátek, 4. září:
Pátek, 4. září:
Neděle, 6. září:

16:30; fara; společenství seniorů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:30; kostel; příležitost ke svátosti smíření
16:30; Archa; mše sv. pro děti (s žehnáním aktovek)
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
Pořad bohoslužeb po prázdninách:
Tuto neděli 30. srpna bude v kostele sloužena mše svatá v 7:30, v 10:00
a v 18:30 hod.
Od příští neděle 6. září budou v kostele opět čtyři mše svaté: v 7:30, 8:45, 10:00
a 18:30 hodin. Ostatní bohoslužby budou v kostele jako obvykle.
Bohoslužby v Arše od 1. září:
v úterý v 18:30, ve čtvrtek ve 20:00 a v pátek v 16:30 hodin (pro děti).
V pátek 4. září proběhne při dětské mši svaté žehnání aktovek. Těšíme se na
všechny děti a jejich rodiče.
Stále platí povinnost nosit roušky při vnitřních shromážděních nad 100 osob
(v našem kostele na nedělních dopoledních bohoslužbách) a také je doporučena
desinfekce rukou (najdete ji na stolcích u hlavního i bočního vchodu do kostela).
Srdečně zveme naše seniory do společenství, které se schází vždy první
středu v měsíci na faře v Bystrci. Nejbližší setkání bude 2. září od 16:30 hodin.
Od pátku 4. září začnou pravidelné celodenní adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme dobrovolníky, aby se přišli zapsat do
seznamu v sakristii kostela k hodinovým službám – i na několik týdnů dopředu.

Přihlášky do náboženství jsou k dispozici na faře a v sakristii nebo si je můžete
stáhnout na www.faby.cz. Přihlašují se pouze děti, které v příštím školním roce
půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství nechodily).
Vyučování náboženství by mělo začít na školách od měsíce října. Děti z 1. – 4.
ročníku mají výuku přímo ve škole a od 5. třídy docházejí na faru. Rozpis výuky
uveřejníme po domluvě na školách a také budeme rodiče informovat e-mailem
podle aktuální situace.
Příprava na I. svaté přijímání bude probíhat vždy v úterý 8., 15. 22. a 29. září
od 15 do 16:30 hodin na faře v Bystrci.
I. svaté přijímání plánujeme na neděli 4. října při mši svaté v 10 hodin. V sobotu
3. října od 15 hodin bude nácvik v kostele a poté děti poprvé přistoupí ke svátosti
smíření.
Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na zájezd na sv. Hostýn a do
Holešova ve čtvrtek 10. září 2020. Odjezd autobusu od radnice v 7:30 hod.
Předpokládaný návrat před 20. hodinou. Ještě je několik míst volných, v případě
zájmu kontaktujte garanty zájezdu manžele Königovy: 724 239 565; 722 945 814.
Farní pouť na Vranov u Brna proběhne v sobotu 14. září, mše sv. pro poutníky
z Bystrce bude v kostele Narození Panny Marie sloužena v 15 hodin. Společnou
pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova, čas odchodu ještě upřesníme.
Pobožnosti devíti prvních mariánských sobot opět začnou od měsíce října.
Příprava ke svátosti biřmování bude pokračovat v neděli 11. října po večerní
mši svaté (cca v 19:15 h) na faře v Bystrci.
Výstava s názvem „Víra, Naděje, Láska“ připomíná v kryptě katedrály na
Petrově letošní jubilea světců spjatých s brněnskou diecézí - sv. Jana
Sarkandera, sv. Klementa Maria Hofbauera a sv. Zdislavy. Výstava je otevřena až
do 4. října 2020 denně mimo pondělí od 10 - 17 h, ve čtvrtek pouze do 16:15 h.
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

