INFO
Bystrc, 13. září 2020

č. 20/17

Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. září:
24. neděle v mezidobí
Pondělí, 14. září:
svátek Povýšení svatého kříže
Úterý, 15. září:
památka Panny Marie Bolestné
Středa, 16. září:
sv. Ludmily, mučednice
Neděle, 20. září:
25. neděle v mezidobí
Čtení z 24. neděle v mezidobí:
Sir 27,33 – 28,9; Řím 14,7-9; Mt 18,21-35
Pozvání:
Pondělí, 14. září:
Úterý, 15. září:
Úterý, 15. září:
Pátek, 18. září:
Pátek, 18. září:

19:15; schůzka členů farní charity
8:00; 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

Oznámení:
Do kostela a do Archy pouze s rouškami. Podle mimořádného opatření
ministerstva zdravotnictví je od 10. září 2020 opětovně nařízena povinnost nosit
roušky také ve všech vnitřních prostorách budov, a to na území celé České
republiky. Prosíme o dodržování tohoto nařízení v kostele i v Arše při všech
bohoslužbách, pobožnostech, setkáních apod. Děkujeme.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku „od hradu
Veveří přes Mečkov na lávku pod hradem“. Sraz v úterý 15. září v 8:00 h –
dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 303 v 8:14 h. Ujdeme celkem 7,2 km
mírně náročnějším terénem.
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. Přihlášky do náboženství pro nové děti jsou k dispozici na faře
a v sakristii nebo si je můžete stáhnout na www.faby.cz.
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.

Anglická konverzace v Arše bude probíhat v pondělí od 18 do 19 h. Informace Mgr. Vilma Mikésková, vilmagaladriel@centrum.cz, mobil 773 084 348.
Příprava ke svátosti biřmování bude pokračovat v neděli 11. října.
Napište do farního občasníku Setkání. Někdy za nimi cestujeme i stovky
kilometrů, jindy nás čekají doslova za humny. Asi každý z nás už zažil nějaké
neobyčejné setkání. Možná šlo o prožitek v početném davu při světových dnech
mládeže, při některé návštěvě papeže v naší zemi, na charismatické konferenci,
při farní pouti, v rámci duchovní obnovy, ale třeba také rozhovor s knězem nebo
přítomnost u lůžka umírajícího. Stejně tak to mohlo být i neplánované setkání
s někým na ulici či v pustině a nebo úplně jinde. Zažili jste také okamžiky, které
vám daly důležitý impuls ve víře, za který jste Bohu vděčni? Povzbuďte svým
prožitkem čtenáře farního občasníku Setkání. Jeho nejbližší číslo se zaměří na
téma Nezapomenutelná setkání a uzávěrku má 27. září. Své příspěvky prosím
pište na farni_schranka@seznam.cz nebo je odevzdávejte na faře. Těší se
redakční tým Setkání.
Přednášku benediktýnského mnicha Laurence Freemana, OSB "Meditace jako
duchovní cesta" můžete navštívit ve středu 16. září v 19:00 h v Husově sboru,
Botanická 590/1.
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/.
Koláč pro hospic 2020. Ve středu 7. října 2020 bude možné na stáncích po
Brně ochutnat sladký koláč a podpořit umírající v hospicové péči. Touto akcí chce
Diecézní charita Brno seznámit veřejnost s úlohou domácího hospice v životě
člověka a v pomoci nevyléčitelně nemocným. Další podrobnosti najdete na
www.kolacprohospic.cz.
Centrum pro rodinu a sociální péči zve seniory do skupinových aktivit, které
probíhají zdarma každý čtvrtek od 10 do 12 h na adrese Biskupská 7, Brno. Těšit
se můžete na pestrý program: povídání na různá témata, tance vsedě, cvičení
s pomůckami, tvoření, trénink paměti, vycházky. Před svou návštěvou nás prosím
kontaktujte: info@crsp.cz, 542 217 464.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v termínu 16. až 18. října 2020
na faře v Heřmanově u Křižanova duchovní obnovu pro rozvedené. Je určena
pro všechny, kteří procházejí nebo již prošli obdobím po rozvodu a hledají způsob
jak dál. Tématem obnovy „Modlitba – zdroj duchovní síly“ bude provázet P.
Jindřich Čoupek. Přihlášky a více informací: www.crsp.cz.
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