INFO
Bystrc, 21. března 2021

č. 21/10

Z církevního kalendáře:
Neděle, 21. března:
5. neděle postní
Čtvrtek, 25. března:
slavnost Zvěstování Páně
Neděle, 28. března:
Květná (pašijová) neděle
Čtení z 5. neděle postní: Jer 31,31-34; Žid 5,7-9; Jan 12,20-33
Pozvání:
Pátek, 26. března:

8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 22. do 28. března
PO
7:00 kostel
18:00
ÚT
7:00 kostel
18:00
ST
7:00 kostel
18:00
ČT
7:00 kostel
18:00
PÁ
7:00 kostel
18:00
SO
7:00 kostel
18:00
NE
7:30 8:45 10:00
18:30

kostel
Archa
kostel
kostel
kostel
kostel
kostel

Příští neděli začíná letní čas. Od neděle 28. března budou všechny večerní mše
svaté v kostele a úterní mše svatá v Arše začínat v 18:30 hodin.
Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 25 osob, v souladu s vládními
nařízeními noste prosím do kostela respirátor. Do kostela se vstupuje přes
sakristii. Na všechny bohoslužby je třeba se předem zapsat přes formulář, který
najdete na www.faby.cz. Po každé mši svaté mohou ke sv. přijímání přistoupit
také ti, kdo se na bohoslužbu vzhledem k omezenému počtu míst nedostanou.
On-line přenosy bohoslužeb z našeho farního kostela můžete sledovat ve
středu a v pátek v 18 h a v neděli v 8:45 h.
V případě zájmu o svátost smíření oslovte kněze po mši svaté nebo se s nimi
domluvte telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas. Svátost smíření ve zpovědnicích
z hygienických důvodů není možná.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
Čeští a moravští biskupové vydali výzvu ke sčítání lidu ve dnech 27. března – 9.
dubna 2021 a vysvětlují, proč je důležité, abychom se v něm přihlásili
k římskokatolické církvi. Celý text výzvy zazní při mších svatých v kostele
tuto neděli 21. března a také ho najdete na stránkách www.cirkev.cz.

Minuta ticha za oběti COVID-19. V pondělí 22. března uplyne rok od úmrtí první
oběti nemoci COVID-19 v České republice. Česká biskupská konference se
připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“ rozezněním zvonů v tento den
v poledne. Takto si symbolicky připomeneme a uctíme památku zemřelých
v souvislosti s tímto onemocněním a vyjádříme podporu pozůstalým.
Tuto neděli vychází nové číslo farního občasníku Setkání. Tentokrát je
věnováno bývalému bystrckému faráři Mons. Vnislavu Fruvirtovi. Můžete si
přečíst například o tom, jaké bylo jeho oblíbené jídlo, kam rád jezdil na dovolenou
nebo jak probíhaly ministrantské schůzky, které vedl. Děkujeme všem, kdo jste
se s námi podělili o svoje vzpomínky! Výtisky jsou k dispozici v sakristii nebo
v elektronické podobě na www.faby.cz.
Duchovní inspirace na internetu. Zajímavé odkazy na internetové stránky
s křesťanským zaměřením pro děti, mládež i dospělé najdete na www.faby.cz.
Seznam odkazů neustále aktualizujeme.
Svatý týden nejen s Ježíšem připravila římskokatolická farnost Český Brod.
Jedná se o interaktivní hru, pomocí níž projdete Jeruzalém a poznáte místa, kudy
procházel Ježíš v posledním týdnu svého života. Hra potěší a poučí zvídavé děti
i dospělé a najdete ji na www.farnostcbrod.cz/?p=5457.
Dílna Všech svatých v Rajhradě na svých stránkách www.vsechsvatych.cz
v rubrice „Pro děti“ zveřejnila ke stažení omalovánky křížové cesty, které jsou
inspirovány mozaikami jezuity a umělce P. Marko Ivana Rupnika. Pro rodiny
s dětmi je zde také pracovní sešit ke Svatému týdnu.
Katolická charismatická konference 2021 se ani letos v Brně konat nebude.
Místo ní se domlouvá jednodenní program vysílaný TV Noe a prostřednictvím
internetu, a to některou sobotu v druhé polovině června. Podrobnosti budou
zveřejněny nejpozději v dubnu na www.konference.cho.cz.
Sdružení Petrov z.s. pořádá kurz Hlavní vedoucí dětských táborů akreditovaný
MŠMT. Kurz proběhne o víkendu 21. - 23. 5. 2021 na faře v Osové Bítýšce.
Přihlašování a více informací na www.sdruzenipetrov.cz.
Nezisková organizace Spokojený senior - KLAS z.s. vypsala výběrové řízení na
pozici Projektový a finanční manažer. Více informací mohou zájemci najít na
stránkách www.spokojenysenior-klas.cz/kariera.
Hostem Žabovřeského rozmlouvání bude ve středu 24. března od 19 h kněz
salesián Ladislav Heryán. Besedu můžete sledovat na YouTube kanálu
Salesiáni Žabovřesky, moderuje P. Zdeněk Jančařík.

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.
E-mail: < brno-bystrc@dieceze.cz>, <www.faby.cz>

