INFO
Bystrc, 26. září 2021

č. 21/27

Z církevního kalendáře:
Neděle, 26. září:
26. neděle v mezidobí
Světový den migrantů a uprchlíků
Pondělí, 27. září:
sv. Vincence z Paula, kněze
Úterý, 28. září:
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa – doporučený svátek
Středa, 29. září:
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Čtvrtek, 30. září:
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Pátek, 1. října:
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
první pátek v měsíci
Sobota, 2. října:
památka svatých andělů strážných
Neděle, 3. října:
27. neděle v mezidobí
Čtení z 26. neděle v mezidobí:
Nm 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
Pozvání:
Neděle, 26. září:
Pátek, 1. října:
Sobota, 2. října:
Neděle, 3. října:
Neděle, 3. října:

13:00 – 19:00; před Archou na ul. Lýskova; rodinný Kubb
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:30; kostel; příležitost ke svátosti smíření
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
po večerní mši svaté; fara; příprava ke svátosti biřmování

Na slavnost svatého Václava v úterý 28. září bude mše svatá v kostele v 6 h
(jitřní mše s ranními chválami) a v Arše v 18:30 hodin.
Další číslo farního občasníku Setkání bude na téma „Boží doteky na cestách“
a má uzávěrku již tuto neděli 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.
Příprava ke svátosti biřmování, která byla zahájena v roce 2020 a kvůli
covidové situaci musela být přerušena, bude pokračovat. Sejdeme se v neděli 3.
října po večerní mši svaté (cca v 19:15) na faře v Bystrci.
Klub seniorů od sv. Janů zve bystrcké seniory 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.
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. 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).
Ve středu 29. září v 19 hodin se v Brně - Žabovřeskách v kostele Panny Marie
Pomocnice u salesiánů koná další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát
s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem. Zúčastnit se setkání i klást
otázky můžete i na YouTube kanálu Salesiáni Žabovřesky.
Ve čtvrtek 23. září se osm našich prvokomunikantů zúčastnilo setkání
s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem na Petrově. Otec biskup všechny
bystrcké farníky pozdravuje a prosí o modlitby za sebe i za volbu nového
brněnského biskupa. Doporučuje tuto společnou modlitbu:
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.
Na www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz najdete nové fotografie z letošní farní
pouti na Vranov a ze setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem na
Petrově.
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