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Bystrc, 29. srpna 2021 č. 21/23
Z církevního kalendáře:
Neděle, 29. srpna:
22. neděle v mezidobí
Pátek, 3. září:
sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve
Neděle, 5. září:
23. neděle v mezidobí
Čtení z 22. neděle v mezidobí:
Dt 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27;
Mk 7,1-8.14-15.21-23
Pozvání:
Pátek, 3. září:
Pátek, 3. září:
Neděle, 5. září:

8:00 – 18:00; kostel;
celodenní adorace
14:00 – 18:30; kostel;
příležitost ke svátosti smíření
dopoledne; kostel;
výměna lístků Živého růžence

Od příští neděle 5. září budou v kostele opět čtyři
mše svaté: v 7:30, 8:45, 10:00 a 18:30 hodin. Ostatní
bohoslužby budou v kostele jako obvykle.
Mše svatá v Arše bude tento týden pouze v úterý.
Od pátku 5. září začnou pravidelné celodenní
adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

Prosíme dobrovolníky, aby se přišli zapsat do
seznamu v sakristii kostela k hodinovým službám –
i na několik týdnů dopředu.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici na faře
a v sakristii nebo si je můžete stáhnout na
www.faby.cz. Přihlašují se pouze děti, které v příštím
školním roce půjdou do I. třídy (případně starší děti,
které ještě do náboženství nechodily).
Vyučování náboženství začne začátkem října. Děti
z 1. – 4. ročníku mají výuku přímo ve škole a od 5.
třídy docházejí na faru. Rozpis výuky uveřejníme po
domluvě na školách a také budeme rodiče informovat
e-mailem podle aktuální situace.
Farní pouť na Vranov u Brna proběhne v sobotu 11.
září, mše sv. pro poutníky z Bystrce bude v kostele
Narození Panny Marie sloužena v 15 hodin.
Společnou pěší pouť podnikneme jako obvykle
z Útěchova, čas odchodu ještě upřesníme.
Společenství seniorů se sejde až první týden v říjnu.
Klub seniorů od sv. Janů zve bystrcké seniory na
zájezdy Kroměříž – ve čtvrtek 9. září a Modrá
a Velehrad – čtvrtek 23. září 2021. Více informací na
nástěnce v předsíni kostela. Garatni zájezdu:
Zajíčkovi, tel 777 962 240, 774 550 336.
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