INFO
Bystrc, 10. dubna 2022

č. 22/13

Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. dubna:

Květná (pašijová) neděle
Při každé mši svaté bude žehnání ratolestí a při mši sv.
v 10:00 také průvod.

Čtvrtek, 14. dubna:

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně
Mše svatá v kostele v 18:30, v Arše ve 20:00

Pátek, 15. dubna:

Velký pátek – den přísného postu
Velkopáteční obřady v Arše v 16:30, v kostele v 18:30

Sobota, 16. dubna:

Velikonoční vigilie v kostele v 19:00, v Arše ve 21:30

Neděle, 17. dubna:

slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční
Po každé mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy.
Při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor.

Pondělí, 18. dubna:

Pondělí v oktávu velikonočním
Bohoslužby v kostele: 7:30, 8:45, 10:00, večerní mše
svatá nebude.

Oznámení:
Křížovou cestu se budeme modlit v kostele ještě dnes a ve středu od 18:00 h
a na Velký pátek od 14:30 h.
„Getsemanskou zahradu“ a „Boží hrob“ v kostele bude možné navštívit od
20:00 h na Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie. Pokud byste byli
ochotni držet hodinovou „modlitební stráž“, zapište se v sakristii. Prosíme zvláště
muže o službu v nočních a brzkých ranních hodinách.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v kostele ve středu 13.
dubna od 16:00 do 18:30 a od 19:00 do 21:00 h.
Ve středu 20. dubna od 19:15 h proběhne v návaznosti na dvě dosavadní
synodální setkání další schůzka farníků. Místem konání bude tentokrát
Společenské centrum a chtěli bychom už zcela konkrétně mluvit o některých
aktivitách, které by bylo možné v rámci naší farní rodiny uvést do života. Budeme
rádi, když si uděláte čas a přijdete. Zveme i ty, kdo se nezúčastnili setkání v Arše.
Další příprava na biřmování proběhne v neděli 24. dubna od 19:30 h na faře.
Pokladničky s postní almužnou (postničky) budeme vybírat 24. dubna (na 2.
neděli velikonoční) v sakristii.

Schůzka farní charity se v měsíci dubnu nekoná.
Rádi bychom za naši farnost připravili pro ukrajinské děti ubytované na „staré
poště“ v Bystrci 40 velikonočních balíčků, ve kterých bude česko–ukrajinské
vydání časopisu Duha s velikonoční tematikou a také nějaké sladkosti. Prosíme,
pokud byste mohli přispět nákupem cukrovinek, finančně nebo pomoci
s chystáním balíčků, ozvěte se nejpozději v úterý 12. 4. Evě Máchové, mob.
728 053 553.
Příprava I. svaté přijímání – termíny:
 Schůzka pro rodiče v Arše:
pátek 29. dubna v 17 h (po dětské mši)
 Celodenní příprava na I. svaté přijímání na faře v Bystrci:
sobota 30. dubna od 8:30 h
 Nácvik na I. svaté přijímání, první svátost smíření dětí v kostele:
sobota 28. května od 15 h
 I. svaté přijímání v kostele:
neděle 29. května při mši svaté v 10 h
Plánované akce Klubu seniorů od sv. Janů
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku Údolím
oddechu k jezírku. Sraz v úterý 12. dubna v 8:00 h na zastávce Kamenolom.
Ujdeme 4 - 5 km nepříliš náročným terénem.
Ve čtvrtek 21. dubna od 10:00 h navštívíme Mendelovo muzeum. Proběhne
komentovaná prohlídka Mendelova refektáře a Augustiniánské knihovny. Sraz
v 9:00 h na zastávce tramvaje U ZOO. Nutné písemné přihlášky na podatelně
radnice, garant akce L. Kohoutová, tel. 774 153 436.
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 h. Zájemci se mohou v Proglasu zdržet do
18:00 h, kdy začíná rozhlasová mše svatá, kterou bude sloužit náš biskup
o. Pavel Konzbul. Sraz v 16:00 h 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.
Úřad městské části Bystrc zve bystrcké seniory na prohlídku Hvězdárny v Brně
na Kraví Hoře dne 9. května v 13:00 h, celá prohlídka včetně zákulisí se
závěrečným promítáním v digitáriu trvá 1,5 hodiny. Vstup zdarma. Doprava
z Bystrce autobusem zajištěna tam i zpět. Možnost přihlášení do 17. dubna.
Písemné přihlášky: paní Hana Šmídová, tel. 728 765 265.
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