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Bystrc, 3. dubna 2022 č. 22/12
Z církevního kalendáře:
Neděle, 3. dubna:
5. neděle postní
Neděle, 10. dubna:
Květná (pašijová) neděle
Při každé mši svaté bude žehnání
ratolestí a v 10 h také průvod.
Pozvání:
Neděle, 3. dubna; dopoledne; kostel;
výměna lístků Živého růžence
Neděle, 3. dubna;19:30; fara;
příprava ke svátosti biřmování
Neděle, 3. dubna; při dopoledních bohoslužbách
udělování svátosti pomazání
nemocných
Úterý, 5. dubna; 8:00; dopravní uzel ZOO;
vycházka s Klubem seniorů
Středa, 6. dubna; 16:30; fara;
společenství seniorů
Pátek, 8. dubna; 8:00 – 18:00; kostel;
celodenní adorace
Oznámení:
Minulý týden vyšel farní občasník Setkání, je
k dispozici v předsíni kostela.

Křížovou cestu se modlíme v kostele vždy ve středu,
v pátek a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou.
Svátost pomazání nemocných bude udělována tuto
neděli 3. dubna při dopoledních bohoslužbách.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku
okolo Mniší hory. Sraz v úterý 5. dubna v 8:00,
dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 303 v 8:13.
Ujdeme cca 4 km nepříliš náročným terénem.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi
bude v kostele ve středu 13. 4. od 16 do 18:30 a od
19 do 21 h.
Klub seniorů od sv. Janů zve bystrcké farníky bez
rozdílu věku na návštěvu nového sídla Radia
Proglas na Olomoucké ulici č. 7. Uskuteční se
v úterý 26. dubna od 17:00 do 17:45 hodin. Zájemci
se mohou v Proglasu zdržet do 18 hodin, kdy začíná
rozhlasová mše svatá, kterou bude sloužit náš biskup
o. Pavel Konzbul. Srazv 16:00 hodin na zastávce
tramvaje U ZOO. V 16:05 (16:11) společně odjedeme
přímou tramvají č. 10 na zastávku Životského.
Těšíme se třeba i na rodiny se školními dětmi.
Kapacita: 50 návštěvníků. Je proto třeba se přihlásit
do 19. dubna (telefonicky, SMS, e-mailem).
Garant: F. Zajíček, 774 550 336, frazaj@centrum.cz.
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