INFO
Bystrc, 6. září 2020

č. 20/16

Z církevního kalendáře:
Neděle, 6. září:
23. neděle v mezidobí
Úterý, 8. září:
svátek Narození Panny Marie
Neděle, 13. září:
24. neděle v mezidobí
Čtení z 23. neděle v mezidobí:
Ez 33,7-9; Řím 13,8-10; Mt 18,15-20
Pozvání
Neděle, 6. září:
Úterý, 8. září:
Úterý, 8. září:
Pátek, 11. září:
Pátek, 11. září:
Sobota, 12. září:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s Klubem seniorů
15:00 – 16:30; fara; příprava na (odložené) I. sv. přijímání
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
16:30; Archa; mše sv. pro děti
13:15; pěší pouť z Útěchova na Vranov
15:00; kostel Narození Panny Marie; poutní mše svatá

Oznámení:
Pořad bohoslužeb ve školním roce:
Od neděle 6. září jsou v kostele slouženy 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:
v úterý v 18:30, ve čtvrtek ve 20:00 a v pátek v 16:30 hodin (pro děti).
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku Říčanská Ríšova studánka - Rakovec. Sraz v úterý 8. září v 8:30 h – dopravní uzel ZOO.
Odjezd autobusu č. 52 v 8:39 h. Ujdeme celkem 6,5 km nenáročným terénem.
Pravidelná celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
probíhá každý pátek od 8 do 17 hodin. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se
přišli zapsat do seznamu v sakristii k hodinovým službám.
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 bude zahájeno 5. října. Děti z 1. – 4. ročníku mívají
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 (odložené z 31. května) bude probíhat vždy
v úterý 8., 15., 22. a 29. září od 15 do 16:30 hodin na faře v Bystrci.
I. svaté přijímání bude v neděli 4. října při mši svaté v 10 hodin. V sobotu 3.
října od 15 hodin se děti sejdou k nácviku v kostele a budou moci přistoupit 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 12. září, mši svatou bude
sloužit náš farář P. Pavel Svoboda v kostele Narození Panny Marie v 15:00
hodin. Společnou pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova. Sraz na
zastávce autobusu v Útěchově bude ve 13:15 hodin.
(Autobus č. 43 z Kr. Pole – nádraží vyjíždí ve 12:50, v Soběšicích u Klarisek je
nutné přestoupit na navazující autobus č. 57 do Útěchova.)
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.
Anglická konverzace v Arše bude probíhat v pondělí od 18 do 19 h. Informace Mgr. Vilma Mikésková, vilmagaladriel@centrum.cz, mobil 773 084 348.
Slavnostní požehnání kostela bl. Marie Restituty v Brně na Lesné proběhne
v sobotu 12. září v 11 hodin. Kostel požehná pomocný biskup brněnský Mons.
Pavel Konzbul. Při mši svaté se uskuteční sbírka na vybavení kostela.
Přednášku benediktýnského mnicha Laurence Freemana, OSB "Meditace jako
duchovní cesta" můžete navštívit ve středu 16. 9. v 19:00 h v Husově sboru,
Botanická 590/1.
Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční v sobotu 19. září na
Svatém Hostýně. Mše svatá začne v 10:15 hodin, hlavním celebrantem bude P.
Vojtěch Kodet O. Carm. Po mši svaté proběhne přednáška o. Vojtěcha
v Jurkovičově sále.
V říjnu 2020 bude v Brně zahájen nový ročník Teologického kurzu, 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/.
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