INFO
Bystrc, 23. května 2021

č. 21/19

Z církevního kalendáře:
Neděle, 23. května:
slavnost Seslání Ducha Svatého
Pondělí, 24. května: památka Panny Marie, Matky církve
Středa, 26. května:
sv. Filipa Neriho, kněze
Čtvrtek, 27. května:
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Neděle, 30. května:
slavnost Nejsvětější Trojice
Čtení ze slavnosti Seslání Ducha Svatého:
Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23
Pozvání:
Pátek, 28. května:

8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Mše svaté v týdnu od 24. do 30. května:
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18:30 kostel

V neděli 23. května proběhne při bohoslužbách sbírka na Charitu.
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 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.

První svaté přijímání jedenácti dětí z naší farnosti proběhne v neděli 30.
května při mši svaté v 10 hodin. Prosíme, vzpomeňte na ně v modlitbě.
Z důvodu omezené kapacity v kostele bude mše svatá vyhrazena pouze pro děti
a jejich rodiny.
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.
Letošní Noc kostelů se koná v pátek 28. května a její motto zní „Přivádíš tmu,
noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ Žalm 104,20. Více informací o programu
najdete na www.nockostelu.cz. V předsíni kostela si můžete vyzvednout bulletin,
ve kterém najdete kromě programu Noci kostelů v jednotlivých okresech
brněnské diecéze ještě další zajímavé příspěvky. K dispozici je také aplikace
„Noc kostelů“ pro zařízení se systémem Android, kterou lze stáhnout z obchodu
Google Play.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá 5. června 2021 v Duchovním
centru Vranov u Brna duchovní obnovu pro ženy. Tématem „Svatá Ludmila –
vzor předávání víry a křesťanských hodnot“ bude provázet Mons. Mgr. Jiří
Mikulášek. Bližší informace naleznete na https://www.crsp.cz/nabizime/duchovniprogramy/duchovni-obnova-pro-zeny/.
Organizace Spokojený senior – KLAS z.s. pokračuje v nabídce on-line
vzdělávacích seminářů pro seniory:
Kurz „Aby nám internet sloužil a neškodil“ je zaměřen na bezpečné užívání
internetu, ověřování informací a hledání původních zdrojů, rozesílání
hromadných e-mailů a bezpečný pohyb na sociálních sítích.
Druhou nabídkou jsou tři semináře „3x o zdraví“. Během nich se účastníci
budou věnovat výživě, imunitě, lékům a doplňkům stravy.
Semináře probíhají živě v reálném čase, potřeba je počítač nebo jiné menší
zařízení s reproduktory, připojení k internetu a funkční e-mail. Zúčastnit se
můžete vybrané přednášky nebo vždy celého třídílného cyklu.
Více informací na https://spokojenysenior-klas.cz/.
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