INFO
Bystrc, 17. dubna 2022

č. 22/14

Z církevního kalendáře:
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.
Neděle, 24. dubna:
2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)
Čtení z neděle Zmrtvýchvstání Páně: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9
Pozvání:
Úterý, 19. dubna:
Středa, 20. dubna:
Pátek, 22. dubna:
Neděle, 24. dubna:

8:00; zastávka Ruda; vycházka s klubem seniorů
19:15; společenské centrum; schůzka farníků navazující
na synodální skupinky
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
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 příští neděli 24.
dubna (na 2. neděli velikonoční) v sakristii.
Velké poděkování patří všem, kdo přispěli hmotně i finančně na velikonoční
balíčky pro ukrajinské děti na staré poště v Bystrci. Z finančního příspěvku
v celkové částce 9 400 Kč jsme pořídili 25 velikonočních balíčků za 2 200 Kč.
Zbývající peníze pošlu na účet oddílu Tom Sluníčko, který organizuje
volnočasové aktivity a výlety pro tyto ukrajinské děti. Eva Máchová
Boskemp – nebyl bos, ale Don! Salesiáni Brno – Žabovřesky pořádají pobytový
tábor pro děti od 10 do 13 let ve dnech 11. – 15. 7. 2022 v Prosiměřicích u
Znojma. Více informací na www.brno.sdb.cz/stredisko/aktivita/3393.

Plánované akce Klubu seniorů od sv. Janů
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku Ruda – Kočičí
žleb a zpět. Sraz v úterý 19. dubna v 8:00 h na autobusové zastávce Ruda.
Ujdeme 4 - 5 km náročnějším 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.
Poděkování biskupů všem, kdo pomáhají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně
pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve
svém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali.
Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální
a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na
útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze
docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu,
rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).
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