INFO
Bystrc, 19. září 2021

č. 21/26

Z církevního kalendáře:
Neděle, 19. září:
25. neděle v mezidobí
Pondělí, 20. září:
v. Ondřeje Kim Tae‑gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga
a druhů, mučedníků
Úterý, 21. září:
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Čtvrtek, 23. září:
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle, 26. září:
26. neděle v mezidobí
Čtení z 25. neděle v mezidobí:
Mdr 2,12a.17-20; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37
Pozvání:
Úterý, 21. září:
Pátek, 24. září:

8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka s Klubem seniorů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Změny bohoslužeb: V letošním školním roce budou bohoslužby v Arše v úterý
v 18:30 a v pátek v 16:30 (pro děti). V úterý bude mše svatá pouze v Arše. Ranní
mše svatá v úterý v kostele nebude.
Setkání letošních a loňských prvokomunikantů s otcem biskupem proběhne
ve čtvrtek 23. září na Petrově. Z naší farnosti se přihlásilo 8 dětí.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku „od lávky pod hradem Veveří
po novém úseku červené značky“. Sraz v úterý 21. září v 8 hod, dopravní uzel
ZOO. Odjezd autobusu č. 303 směr hrad Veveří v 8:13 hod. Délka trasy cca 5 km
v závislosti na zvolené zpáteční cestě.
Klub seniorů od sv. Janů zve bystrcké seniory na zájezd Modrá a Velehrad –
čtvrtek 23. září 2021 a na zájezd do Olomouce a na sv. Kopeček – v neděli 17.
října 2021. Více informací na nástěnce v předsíni kostela nebo manželé
Zajíčkovi, tel. 777 962 240, 774 550 336.
Další číslo farního občasníku Setkání bude na téma „Boží doteky na cestách“
a má uzávěrku 26. září. Své příspěvky posílejte na farni_schranka@seznam.cz
nebo je odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání. Více informací
najdete na www.faby.cz.
Vyučování náboženství začne od pondělí 4. října. Rozvrh výuky najdete na
nástěnce v předsíni kostela a na www.faby.cz.
Anglická konverzace pro mírně pokročilé, pondělí 18 - 19 h. Přidejte se k nám.
Informace: Mgr. Vilma Mikésková 773 084 348, vilmagaladriel@centrum.cz.

Bystrcká schola zve nové členy. Pokud jsi alespoň předškolního věku, rád
zpíváš nebo hraješ na nějaký hudební nástroj, přijď na naši zkoušku přede mší
svatou. Scházíme se v neděli v 8:45 a v pátek od 17:30 na faře v Bystrci. Těšíme
se na tebe!
Rodinný Kubb se bude hrát u Archy. Bystrčtí farníci pořádají „rodinný“ Kubb
v neděli 26. září od 13 do 19 hodin na zelené louce před Archou (Lýskova ulice).
Zveme velké i malé, rodiny, páry i jednotlivce. Pobavíte se a zahrajete si jen tak
pro radost. Pravidla Kubbu rychle pochopí i ti, kdo tuto hru neznají. Přednost při
hře bude mít ten, kdo se do 24. 9. přihlásí na soba@seznam.cz. Srdečně zvou
Pavel a Viktor. Více informací na www.faby.cz a na tel. 604 728 241.
Kroužek Všeználci. Zveme děti od 6 do 12 let, které rády tvoří, chtějí si užít
zábavu, naučit se něčemu novému a poznat nové kamarády, do kroužku
Všeználci. První setkání proběhne ve čtvrtek 7. října od 14 do 15:30 hodin na
faře. Kroužek je zdarma. Kontakt: Petra Skalková - petraskalkova01@seznam.cz.
21. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla Lampartera se
uskuteční v sobotu 16. října od 8:30 h na tenisových dvorcích na ulici Jakuba
Obrovského. Všichni, kdo si chtějí přijít zahrát - i ti, kteří chtějí přijít fandit - jsou
srdečně zváni. Na setkání se těší Michal Lamparter (podrobnější informace na
telefonním čísle 737 205 751).
Nakladatelství Cesta pořádá 20. září v 19 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně
přednášku P. Marka Váchy spojenou s autogramiádou jeho poslední knihy
WAKAN TANKA – Hodiny náboženství pro věčné začátečníky. Více na webu
www.cestabrno.cz.
Prosba biskupa Vojtěcha:
Milé sestry, milí bratři,
jak už víte, pro dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci
a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského
stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete
použít modlitbu uvedenou níže.
Modlitba za nového biskupa:
Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního
biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu
odpovědnost. Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným
služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu
i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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