INFO
Bystrc, 13. června 2021

č. 21/22

Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. června:
11. neděle v mezidobí
Neděle, 20. června:
12. neděle v mezidobí
Čtení z 11. neděle v mezidobí:
Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Pozvání:
Pátek, 17. června:

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

Mše svaté v týdnu od 14. do 20. června:
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On-line přenosy bohoslužeb v tomto týdnu:
Středa a pátek v 18:30 h, neděle v 8:45 h.
Aktuální opatření ohledně počtu účastníků bohoslužeb:
V našem kostele může být na mši sv. maximálně 100 lidí. Na všechny nedělní
mše svaté se tedy prosím zapisujte na www.faby.cz. Stále je třeba si při vstupu
do kostela dezinfikovat ruce, nosit respirátor a dodržovat rozestupy 2 metry.
V případě zájmu o svátost smíření oslovte kněze po mši svaté nebo se s nimi
domluvte telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas.
Hody v bystrcké farnosti. Při mších svatých v neděli 27. června oslavíme
Narození sv. Jana Křtitele, patrona našeho farního kostela.
Posezení na farním dvoře letos ještě s ohledem na vládní opatření pořádat
nebudeme. (viz https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce)
Poutní mši svatou u kaple v Kníničkách budeme slavit v pondělí 5. července
v 10:30 hodin.
Farní pouť na Vranov plánujeme na sobotu 11. září.

Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2021 - květen 2022) jsou
k dispozici na faře a v sakristii. Přihlašují se pouze děti, které v příštím školním
roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství
nechodily). Náboženství bude probíhat na ZŠ Heyrovského, Vejrostova
a Laštůvkova (1. – 4. třída), od 5. třídy děti docházejí na faru. Aktuální rozvrh
výuky najdete během září na www.faby.cz, v Infu a na nástěnce v kostele.
Katolická charismatická konference se ani letos v Brně neuskuteční.
Jednodenní charismatická konference on-line proběhne v sobotu 26. června na
TV Noe. V několika blocích vystoupí Pavla Petrášková, P. Jozef Mihok CSsR
a Kateřina Lachmanová. Moderátorem pořadu bude Michael Schmidt.
Více na www.konference.cho.cz.
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14 do 20 let na Letní diecézní
setkání mládeže. Akce se koná od 11. do 15. srpna 2021 na Biskupském
gymnáziu v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se
zajímavými hosty, večer chval, mše svaté a hlavně na setkání s otci biskupy i se
svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Elektronické přihlašování (se slevou
do 30. 6.) najdete na https://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde také budou přibývat
všechny další informace.
Biskupové Čech, Moravy a Slezska zaslali věřícím svůj list s pozváním
k Mezinárodnímu eucharistickému kongresu, který se bude konat od 5. do
12. září letošního roku v Budapešti. Papež František plánuje osobně předsedat
slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může kontaktovat
Poutní centrum královéhradecké diecéze, e-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon
731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz.
Biskupové nás také vyzývají, abychom se k eucharistickému kongresu připojili
modlitbou ve farnostech či jiných společenstvích.
Modlitba za Mezinárodní eucharistický kongres:
Nebeský Otče, prameni života, naplň nás svým Svatým Duchem,
abychom rostli v lásce ke Kristu, který za nás obětoval svůj život,
a poznávali ho přítomného v Eucharistii.
On je náš Pán a Mistr, náš pokrm a náš přítel, náš lékař a náš pokoj.
Dej nám odvahu, abychom přede všemi vydávali svědectví o jeho radosti a síle.
Dej, aby příprava na eucharistický kongres i jeho slavení
vedly k opravdové duchovní obnově křesťanských společenství, měst,
národů Evropy i celého světa.
Amen.
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