INFO
Bystrc, 24. dubna 2022

č. 22/15

Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. dubna:
2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)
Pondělí, 25. dubna:
svátek sv. Marka, evangelisty
Pátek, 29. dubna:
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
Neděle, 1. května:
3. neděle velikonoční
Čtení z neděle 24. dubna: Sk 5,12-16; Zj 1,9-11a.12-13.17-19; Jan 20,19-31
Pozvání:
Neděle, 24. dubna:
Úterý, 26. dubna:
Pátek, 29. dubna:
Sobota, 30. dubna:
Sobota, 30. dubna:

Neděle, 1. května:

19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
16:00; zastávka tramvaje ZOO; návštěva Radia Proglas
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30 – 18:00; fara; příprava dětí na I. sv. přijímání
9:00 – 16:00; Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc;
ministrantský den; (naše ministranty bude doprovázet o.
Pavel Svoboda)
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
Pokladničky s postní almužnou (postničky) můžete odevzdávat tuto neděli
v sakristii.
Příprava na biřmování se koná v neděli 24. dubna od 19:30 h na faře.
Chystáme se znovu otevřít farní kavárnu, která má být především příležitostí
k neformálnímu setkávání. V nejbližších měsících bude fungovat ve zkušebním
režimu, a to vždy druhou neděli v měsíci po každé ranní mši svaté. Pokud se
najde minimálně deset farníků ochotných zapojit se, poprvé by se mohla uvnitř
fary otevřít v květnu (8. 5.). Prosíme dospělé farníky, kteří by se chtěli už teď
nebo kdykoli později zapojit do této služby, aby se nahlásili nejpozději do neděle
1. května na soba@seznam.cz nebo tel.: 604 728 241. Uveďte zároveň, po jaké
mši svaté byste mohli v naší farní kavárně působit coby obsluha. Všem
přihlášeným následně rozešleme bližší organizační informace. P. Šoba
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. Další
prázdninové aktivity salesiánů najdete na brno.sdb.cz/stredisko/aktivity/tabory-apobytovky.

V sobotu 30. dubna proběhne na faře v bystrci celodenní příprava dětí na I.
svaté přijímání. Součástí programu bude i pobyt venku (pátrací hra), pečení
chleba, předběžná příprava na svátost smíření a v podvečer mše svatá. Prosíme
o modlitby za zdárný průběh celé akce.
K I. svatému přijímání se letos připravuje 30 dětí. Poprvé přijmou Tělo Páně
v neděli 29. května při slavnostní mši svaté v 10 hodin.
Plánované akce Klubu seniorů od sv. Janů
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. Změna – na
akci není nutné se předem hlásit.
Setkání klubu seniorů se uskuteční ve čtvrtek 5. května v 15 hodin ve
Společenském centru. Na programu bude mj. přehlídka módy 20. a 30. let
minulého století s výkladem (jako dárek ženám a maminkám ke Dni matek).
Srdečně zveme.
Ve čtvrtek 19. května pojedeme na zájezd do Olomouce a na Svatý Kopeček.
Sraz u bystrcké radnice bude v 6:30 h. Na Sv. Kopečku nás čeká kromě
procházky po krásném okolí komentovaná prohlídka baziliky Navštívení Panny
Marie a návštěva zrekonstruovaného Svatokopeckého muzea. Kdo by chtěl dát
přednost přírodě, může navštívit místní ZOO. Po společném obědě v restauraci
nebo z vlastních zásob odjedeme do historického centra Olomouce, kde
absolvujeme asi hodinovou procházku s průvodcem po olomouckých památkách
a zajímavostech. Předpokládaný návrat do Brna je kolem osmnácté hodiny.
Garanti: Königovi, tel. 724 239 565.
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