INFO
Bystrc, 20. března 2022

č. 22/10

Z církevního kalendáře:
Neděle, 20. března:
3. neděle postní
Pátek, 25. března:
slavnost Zvěstování Páně
Mše sv. v Arše v 16:30 a v kostele v 18:00 h.
Neděle, 27. března:
4. neděle postní
Pozvání:
Neděle, 20. března:
Úterý, 22. března;

19:00; fara;
příprava ke svátosti biřmování
8:00; dopravní uzel ZOO;
křížová cesta s Klubem seniorů od sv. Janů

Pátek, 25. března; 8:00 – sobota 26. března 7:00; kostel;
celodenní a celonoční adorace za mír ve světě
Pátek, 25. března;

20:00; zastávka Kamenolom;
křížová cesta Údolím oddechu

Neděle, 27. března;

19:30; kostel;
modlitební večer s bystrckou scholou

Oznámení:
Na podporu pastorace mládeže se minulou neděli vybralo 19 392 Kč. Děkujeme
za vaši štědrost.
Křížovou cestu se modlíme v postní době vždy ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku spojenou s křížovou cestou
v Chudčicích. Sraz v úterý 22. března v 8 h - dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 303 do Veverské Bítýšky v 8:13 h. Odtud pěšky ke Třem křížům 3,4
km (nebo s využitím autobusu do Chudčic) 1,4 km. Kancionál s sebou.
Změna času. Příští neděli začíná letní čas. Od neděle 27. března budou všechny
večerní mše svaté v kostele a úterní mše svatá v Arše začínat v 18:30 h.

Naše farnost se připojí k materiální sbírce „Brno pro Ukrajinu“. Sbírka
v Bystrci proběhne ve středu 23. března od 15 do 20 hodin na farním dvoře.
Přinést můžete: lůžkoviny, hygienické potřeby, věci pro malé děti, zdravotnické
potřeby. Nesbírá se oblečení a potraviny! Podrobnější seznam věcí do sbírky je
na lístcích vedle INFA a též na webových stránkách farnosti. Uvítáme také řidiče,
kteří by v případě potřeby mohli pomoci s odvozem vybraných věcí do sběrného
střediska na Tučkově ulici. Hlásit se můžete paní Pučové na tel. 737 558 439.
V pátek 25. března papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V tento den se také podle výzvy papeže
Františka uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána (probíhá každoročně z pátku na
sobotu před 4. nedělí postní).
Naše farnost se připojí k této iniciativě a k modlitbám za mír celodenní
a celonoční adorací, která začne v kostele v pátek 25. března v 8 hodin a bude
zakončena mší svatou v sobotu ráno. Prosíme zájemce, kteří by si v té době
mohli vzít hodinovou modlitební službu, aby se zapsali do tabulky v sakristii.
Využijme této nabízené příležitosti k osobní modlitbě a ztišení před svátostným
Kristem.
Ukrajinský arcibiskup vyzval k celosvětové novéně před zasvěcením Ruska
a Ukrajiny papežem Františkem. Proto se i my modlíme od pátku 18. března
každý den po mši svaté Loretánskou litanii k Panně Marii.
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.
Bystrcká schola vás všechny srdečně zve na modlitební večer za Ukrajinu,
který proběhne v neděli 27. března 19:30 h po večerní mši svaté v kostele.
Svátost pomazání nemocných bude v našem kostele udělována na 5. neděli
postní (3. dubna).
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem proběhne v katedrále
na Petrově v sobotu 9. dubna. Další informace a možnost přihlášení na webu
www.mladez.biskupstvi.cz/dsm.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
E-mail: <farni_schranka@seznam.cz>, www.faby.cz

