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Bystrc, 13. března 2022

č. 22/9

Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. března:
2. neděle postní
výroční den zvolení papeže Františka
Sobota, 19. března:
slavnost Svatého Josefa,
snoubence Panny Marie
Mše svatá v kostele v 7 hodin.
Neděle, 20. března:
3. neděle postní
Čtení z 2. postní neděle:
Gn 15,5-12.17-18; Flp 3,17 – 4,1; Lk 9,28b-36
Pozvání:
Pondělí, 14. března; 18:45; fara;
schůzka členů farní charity
Úterý, 15. března; 9:00; dopravní uzel ZOO;
vycházka s Klubem seniorů
Pátek, 18. března; 8:00 – 17:30; kostel;
celodenní adorace
Neděle, 20. března:
19:00; fara;
příprava ke svátosti biřmování
Oznámení:
Na neděli 13. března je vyhlášena celostátní sbírka
na podporu pastorace mládeže.

Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku
z Bystrce do Kníniček a zpátky do Bystrce. Sraz je
v úterý 15. března v 9 hodin – dopravní uzel ZOO.
Čekají nás asi 4,7 km chůze nepříliš náročným
terénem, s možností využití autobusu č. 302 ke
zkrácení zpáteční cesty z Kníniček do Bystrce.
Křížovou cestu se modlíme v postní době vždy ve
středu, v pátek a v neděli půl hodiny před večerní mší
svatou v kostele. Prosíme, kdo můžete, přijďte se
zapsat do sakristie k předčítání.
V sakristii si ještě můžete vyzvednout brožurku Malý
průvodce postní dobou a papírové pokladničky na
„Postní almužnu“.
Další příprava ke svátosti biřmování proběhne
v neděli 20. března.
Svátost pomazání nemocných bude v našem
kostele udělována na 5. neděli postní (3. dubna).
Také letos zveme všechny farníky na křížovou cestu
Údolím oddechu. Sraz v pátek 25. března ve 20 h na
zastávce Kamenolom. Předpokládané ukončení cca
ve 21.15 h u zastávky Ondrouškova. S sebou
vhodnou obuv a baterku. Těší se Šobovi, v případě
dotazů můžete volat na 604 728 241.
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