INFO
Bystrc, 10. října 2021

č. 21/29

Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. října:
28. neděle v mezidobí
Pátek, 15. října:
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Neděle, 17. října:
29. neděle v mezidobí
Čtení z 28. neděle v mezidobí:
Mdr 7,7-11; Žid 4,12-13; Mk 10,17-30
Pozvání:
Neděle, 10. října:
Pondělí, 11. října:
Pátek, 15. října:
Sobota, 16. října:
Neděle, 17. října:
Neděle, 17. října:

při dopoledních bohoslužbách; kostel; udělování svátosti
pomazání nemocných
19:00; fara; schůzka členů farní charity
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30; tenisové dvorce na ulici Jakuba Obrovského;
farní tenisový turnaj
dopoledne; předsíň kostela; nabídka klášterních výrobků
z Nového Dvora
19:15; fara; příprava ke svátosti biřmování

Svátost pomazání nemocných bude udělována tuto neděli při dopoledních
bohoslužbách.
Farní charita se sejde v pondělí 11. října od 16:30 hodin na faře.
V neděli 17. října během dopoledne proběhne v předsíni kostela prezentace
a prodej klášterních výrobků z Nového Dvora.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 17. října v 19:15 na faře
v Bystrci.
Prosíme farníky o spolupráci při zavírání všech dveří v Arše (včetně
shrnovacích) po každé akci i mši svaté, aby zbytečně neunikalo teplo. Stejně tak
prosíme o zavírání vstupních dveří do kostela (boční i hlavní vchod). Děkujeme.
Příští týden vyjde nové číslo farního občasníku Setkání, tentokrát na téma
„Boží doteky na cestách“. Těšit se můžete na zážitky bystrckých farníků ze
setkání se Svatým otcem v Šaštíně, na příběhy z cest, kdy šlo doslova o život,
ale také na rozhovor s naším novým kaplanem P. Tomášem Maradou.
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. Scházíme se každý čtvrtek od 14 do 15:30 hodin na faře. Kroužek je
zdarma. Zájemci, přihlaste se paní Skalkové na petraskalkova01@seznam.cz.
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.
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).
Teologické večery se konají v sále Biskupství brněnského na Petrově 2 (za
katedrálou) ve čtvrtky (ještě 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.
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. Předchozí dva online semináře najdete
na www.sendvicovagenerace.cz/workshopy.
Knihovna Biskupství brněnského připravila při příležitosti 20. výročí svého
založení na dny 12. - 14. října duchovní a kulturní program pro širokou veřejnost.
Podrobnosti najdete na http://knihovna.biskupstvi.cz/20-vyroci-zalozeni.
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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