INFO
Bystrc, 3. října 2021

č. 21/28

Z církevního kalendáře:
Neděle, 3. října:
27. neděle v mezidobí
Pondělí, 4. října:
sv. Františka z Assisi
Čtvrtek, 7. října:
Panny Marie Růžencové
Neděle, 10. října:
28. neděle v mezidobí
Čtení z 27. neděle v mezidobí:
Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16
Pozvání:
Neděle, 3. října:
Neděle, 3. října:
Středa, 6. října:
Pátek, 8. října:
Neděle, 10. října:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
po večerní mši svaté; fara; příprava ke svátosti biřmování
16:30; fara; společenství seniorů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
při dopoledních bohoslužbách; kostel; udělování svátosti
pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných bude udělována v neděli 10. října při
dopoledních bohoslužbách.
Příprava ke svátosti biřmování, která byla zahájena v roce 2020 a kvůli
covidové situaci musela být přerušena, bude pokračovat. Sejdeme se tuto neděli
3. října po večerní mši svaté (cca v 19:15) na faře v Bystrci.
Vyučování náboženství začne od pondělí 4. října. Rozvrh výuky najdete na
nástěnce v předsíni kostela a na www.faby.cz.
Společenství seniorů se sejde ve středu 6. října od 16:30 hodin na faře. Těšíme
se na stávající členy i na ty, kdo přijdou poprvé.
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.
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!

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).
Mariánský a misijní měsíc říjen. Misijní neděli budeme slavit 24. října. Na webu
www.missio.cz je ke stažení sešitek Misijní růženec, vhodný pro modlitbu růžence
s dětmi, zajímavý je také odkaz na Kino Missio www.kino.misijnidila.cz
s nabídkou filmů o misiích.
Teologické večery se konají v sále Biskupství brněnského na Petrově 2 (za
katedrálou) ve čtvrtky (7. a 21. října, 4. a 18. listopadu) od 17:30 do 20:00 hodin.
Přednášejícími jsou doc. Petr Mareček, doc. Pavel Kopeček a Mgr. Stanislav
Drobný. Vstupné dobrovolné, není potřeba se předem přihlašovat. Podrobný
program na webu pastorace.biskupstvi.cz. Ve čtvrtek 7. října zájemce čekají tato
témata: Samaritánka (přednáší doc. Mareček), Liturgie v době pandemie covid19 (přednáší doc. Kopeček)
Duchovní obnova pro rozvedené se uskuteční v termínu 8. - 10. října 2021
na faře v Heřmanově. Tématem „Modlitba – zdroj duchovní síly“ bude provázet
P. Jindřich Čoupek. Informace: www.crsp.cz, jana.jakesova@crsp.cz.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá 11. října 2021 od 17:00 hodin
v prostorách centra (Biskupská 7, Brno) v rámci projektu „Sendvičová generace“
workshop „Život jako na houpačce? Změnu máme ve svých rukou“.
Nabídne praktické tipy, jak si v životě věci lépe uspořádat, abychom byli
dlouhodobě spokojení a odolnější vůči nebezpečí vyhoření. Registrace:
lenka.spakova@crsp.cz, účast zdarma.
Workshop navazuje na předchozí dva online semináře, které najdete na
stránkách www.sendvicovagenerace.cz/workshopy.
Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a v sociálních službách
je pořádán Pastoračním střediskem brněnské diecéze. Kurz je vhodný pro ty, kdo
pomáhají v duchovní službě v nemocnicích, ve farnostech nebo sociálních
ústavech. Kurz bude probíhat v Brně v pěti sobotních setkáních, začíná se 16.
října 2021. https://pastorace.biskupstvi.cz, dobrovolnikpp@dieceze.cz.
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