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Bystrc, 27. března 2022 č. 22/11
Z církevního kalendáře:
Neděle, 27. března:
4. neděle postní
Neděle, 3. dubna:
5. neděle postní
Pozvání:
Neděle, 27. března;

19:30; kostel;
modlitební večer za Ukrajinu
s bystrckou scholou

Úterý, 29. března; 8:15; dopravní uzel ZOO;
vycházka s Klubem seniorů
Pátek, 1. dubna; 8:00 – 18:00; kostel;
celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke
svátosti smíření
Neděle, 3. dubna; při dopoledních bohoslužbách
udělování svátosti pomazání
nemocných
Neděle, 3. dubna;19:30; fara;
příprava ke svátosti biřmování
Křížovou cestu se modlíme v kostele vždy ve středu,
v pátek a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou.

Oznámení:
Od této neděle budou začínat všechny večerní mše
svaté v kostele a úterní mše svatá v Arše v 18:30 h.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku
na koniklecovou louku v Kohoutovicích. Sraz
v úterý 29. března v 8:15, dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 50 do Kohoutovic v 8:28. Ujdeme 5 km
nepříliš náročným terénem.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi
bude v kostele v pátek 1. 4. od 14 do 18:30 h a ve
středu 13. 4. od 16 do 18:30 a od 19 do 21 h.
Svátost pomazání nemocných bude v našem
kostele udělována na 5. neděli postní 3. dubna při
dopoledních bohoslužbách.
Poděkování. Ve středu 23. března proběhla v naší
farnosti materiální sbírka na podporu ukrajinských
uprchlíků. Díky vaší ochotě a štědrosti jsme vybrali
velké množství lůžkovin i hygienických potřeb.
Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli, i těm, kdo ji
zorganizovali a obětavě vybírali a třídili pomoc na
farním dvoře, i těm, kdo věci odvezli na sběrné místo.
Dnes vychází nové číslo farního občasníku Setkání.
Můžete si je vyzvednout v předsíni kostela.
U. I. O. G. D.
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