INFO
Bystrc, 16. května 2021

č. 21/18

Z církevního kalendáře:
Neděle, 16. května:
7. neděle velikonoční
Čtvrtek, 20. května:
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Pátek, 21. května:
svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
Neděle, 23. května:
slavnost Seslání Ducha Svatého
Čtení ze 7. neděle velikonoční:
Sk 1,15-17.20-26; 1 Jan 4,11-16; Jan 17,11b-19
Pozvání:
Neděle, 16. května:
Pátek, 21. května:

10:30; poutní mše sv. u kapličky v Rozdrojovicích
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Mše svaté v týdnu od 17. do 23. května:
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Májové pobožnosti v tomto týdnu:
Kostel: pondělí, středa, čtvrtek, pátek a neděle v 18:30 h.
On-line přenosy bohoslužeb v tomto týdnu:
Středa, pátek v 18:30 h, sobota ve 21 h a neděle 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.

V neděli 16. května v 10:30 hodin bude sloužit otec Pavel Svoboda poutní mši
svatou u kaple sv. Jana Nepomuckého v Rozdrojovicích.
Probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté nebo v úterý v 18:30
- v Arše denně ve 20:15
Svatodušní vigilii budeme slavit v sobotu 22. května od 21 hodin v kostele.
Příští neděli 23. května proběhne při bohoslužbách sbírka na Charitu.
První svaté přijímání dětí z naší farnosti proběhne v neděli 30. května při mši
svaté v 10 hodin. Ve čtvrtek 20. května v 16:30 bude v kostele slavena mše svatá
pro tyto děti a jejich rodiče. V sobotu 29. května v 15:00 v kostele proběhne
nácvik a příprava na neděli a potom děti přistoupí k 1. svaté zpovědi.
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v katedrále na
Petrově je plánováno na čtvrtek 23. září 2021. Bude určeno dětem, které
přistoupily k prvnímu svatému přijímání v letošním nebo loňském školním roce.
Podrobnější informace rozešleme rodičům těchto dětí e-mailem.
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.
Diecézní muzeum v Brně pořádá příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let,
tentokrát s názvem „Šifra mnicha Mikuláše“. Bude probíhat ve dvou termínech:
19. až 23. července 2021 a 23. až 27. července 2021 v areálu Petrova, zvláště
pak v Zahradách pod Petrovem. Pro více informací nebo přihlášení kontaktujte
Diecézní muzeum e-mailem muzeum@biskupstvi.cz nebo na telefonu 533
033 278. www.dieceznimuzeum.cz.
Poutní cesta „Sedm radostí Panny Marie“ byla realizována na trase mezi
lelekovickým kostelem sv. Filipa a Jakuba a kostelem Narození Panny Marie ve
Vranově u Brna. Cesta je lemována sedmi kapličkami symbolizujícími radosti
Panny Marie. Poutní cesta svou délkou, situovaností a profilem vytváří krásný
prostor nejen pro duchovní zamyšlení, ale je také příjemnou a bezpečnou
vycházkovou trasou pro malé i velké návštěvníky regionu s řadou výhledů
a přírodních zajímavostí. Více https://sedmiradostnacestacom.wordpress.com/.
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