INFO
Bystrc, 9. května 2021

č. 21/17

Z církevního kalendáře:
Neděle, 9. května:
6. neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany
Čtvrtek, 13. května:
slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek),
mše svatá v kostele v 7:00 a v 18:30 h
Pátek, 14. května:
svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle, 16. května:
7. neděle velikonoční
Čtení z 6. neděle velikonoční:
Sk 10,25-26.34-35.44-48; 1 Jan 4,7-10; Jan 15,9-17
Pozvání:
Pátek, 14. května: 8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
Neděle, 16. května: 10:30; poutní mše sv. u kapličky v Rozdrojovicích
Mše svaté v týdnu od 10. do 16. května:
PO
18:30 kostel
ÚT
7:00 kostel
18:30 Archa
ST
18:30 kostel
ČT
7:00 kostel
18:30 kostel
PÁ
18:30 kostel
SO
7:00 kostel
18:30 kostel
NE
7:30 8:45 10:00 18:30 kostel
Májové pobožnosti v tomto týdnu:
Kostel: pondělí, středa, pátek a neděle v 18:30 h.
On-line přenosy bohoslužeb v tomto týdnu:
středa, čtvrtek, pátek v 18:30 h a v neděli v 8:45 h.
Aktuální opatření ohledně počtu účastníků bohoslužeb podle platného
nařízení vlády:
V našem kostele může být na mši sv. maximálně 50 lidí. Na všechny nedělní mše
svaté se tedy prosím zapisujte na www.faby.cz, ve všední dny a v sobotu už není
třeba se předem zapisovat. Stále je třeba si při vstupu do kostela dezinfikovat
ruce, nosit respirátor a dodržovat rozestupy 2 metry. Do kostela opět vstupujeme
hlavním (a bočním) vchodem.
V případě zájmu o svátost smíření oslovte kněze po mši svaté nebo se s nimi
domluvte telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas.

Od pátku 14. května vás zveme k devítidenní přípravě na slavnost Seslání
Ducha Svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté nebo v 18:30 (úterý a sobota)
- v Arše denně ve 20:15
V neděli 16. května v 10:30 hodin bude sloužit otec Pavel Svoboda poutní mši
svatou u kaple sv. Jana Nepomuckého v Rozdrojovicích. Poutníci z Bystrce
a z Kníniček jsou srdečně zváni.
Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého je plánována na sobotu 22. května od
21 hodin – tentokrát v kostele.
První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne v neděli 30. května při mši
svaté v 10 hodin.
Napište do občasníku Setkání – tentokrát na téma „Vděčnost“. Vděčnost
dokáže proměnit náš pohled na život a na okolní svět, uschopňuje nás vidět a
přijmout ještě větší dobro. Jak důležité místo v mém životě má právě vděčnost ve
vztahu k Bohu a druhým lidem? Mám za co být vděčný? A umím to vůbec? Své
příspěvky prosím zasílejte nejpozději 30. května na farni_schranka@seznam.cz
nebo je odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
Akce v rámci týdne pro rodinu 8. – 16. 5. 2021
V úterý 11. května od 17 hodin proběhne online webinář na téma 5 jazyků lásky,
aneb jak zlepšit vztahy v rodině. Webinář povedou manželé Janka a Pavol
Strežovi ze Slovenska a není třeba se na něj předem přihlašovat. Více informací
najdete na https://www.credonf.cz/.
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno připravilo v rámci Týdne pro rodinu
„Putování za poznáním aneb po stopách sv. Ludmily a sv. Josefa“. Akce pro
rodiny s dětmi se uskuteční 15. května 2021 od 14 do 16:30 h ve venkovních
prostorách (areál CRSP na Biskupské 7 a Zahrady pod Petrovem). Děti se
mohou těšit na zážitková stanoviště s úkoly. Více informací na www.crsp.cz.
V neděli 16. května od 14 do 20 h se můžete zúčastnit Svatodušní duchovní
obnovy on-line na YouTube kanále Live 4G. Na programu jsou dvě zamyšlení
a večerní modlitba. Další informace naleznete na Facebooku v události
Svatodušní obnova online a na www.live4G.cz.
Diecézní ministrantský tábor na téma „Přátelé Krále, spojenci“ pro kluky od 12
do 15 let se uskuteční ve dnech 10. – 17. 7. 2021 v Diecézním centru života
mládeže Mamre v Osové Bítýšce. Tábor připravují bohoslovci brněnské diecéze.
Přihlášky a podrobné informace najdete na webové adrese:
http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor/.
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