INFO
Bystrc, 1. května 2022

č. 22/16

Z církevního kalendáře:
Neděle, 1. května:
3. neděle velikonoční
Pondělí, 2. května:
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Úterý, 3. května:
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek, 6. května:
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
I. pátek v měsíci
Neděle, 8. května:
4. neděle velikonoční
Čtení z neděle 1. května: Sk 5,27b-32.40b-41; Zj 5,11-14; Jan 21,1-19
Pozvání:
Neděle, 1. května:
Úterý, 3. května:
Středa, 4. května:
Čtvrtek, 5. května:
Pátek, 6. května:
Neděle, 8. května:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
16:30; fara; společenství seniorů
15:00; Společenské centrum;
setkání klubu seniorů od Sv. Janů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:30 hodin příležitost ke svátosti smíření
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Májové pobožnosti v měsíci květnu:
Od 1. května budou probíhat v kostele před večerními bohoslužbami od 18:30 h
májové pobožnosti.
Po celý měsíc květen nebudou čtvrteční ranní mše v kostele! Každý čtvrtek
bude od 18:30 h májová pobožnost a po ní mše svatá.
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

Z farního kalendáře:
Hody v Rozdrojovicích
I. svaté přijímání
Svatodušní novéna
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Svátost biřmování na Petrově
Jáhenské svěcení T. Zámečníka
v Brně na Petrově
Hody v Bystrci, farní slavnost
Hody v Kníničkách
Letní příměstský tábor na faře
Farní pouť na Vranov

neděle, 15. května
neděle, 29. května
pátek, 27. května – sobota, 4. června
neděle, 5. června
neděle, 5. června
sobota, 18. června
neděle, 26. června
úterý, 5. července
pondělí 25. – pátek 29. července
sobota, 10. září

Plánované akce Klubu seniorů od sv. Janů
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku přes Mečkov do Veverské
Bítýšky. Sraz v úterý 3. května v 8:00, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu
č. 303 v 8:13. Ujdeme cca 5 km, v první polovině nás čeká náročnější terén.
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.
Brněnská pěší pouť do Křtin se koná v neděli 8. května. Poutníci se vydají na
cestu od konečné tramvaje č. 4 v Brně – Obřanech v 9 hodin. Trasa dlouhá
přibližně 15 km je vhodná i pro rodiny s kočárky a vozíčkáře. Mše svatá
obětovaná za Brno a jeho obyvatele začne ve Křtinách v 16 hodin.
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