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Bystrc, 8. května 2022 č. 22/17
Z církevního kalendáře:
Neděle, 8. května:
4. neděle velikonoční
Den modliteb za duchovnímu povolání.
Pátek, 13. května:
Panny Marie Fatimské
Sobota, 14. května:
svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle, 15. května:
5. neděle velikonoční
Poutní slavnost v Rozdrojovicích, mše svatá
u kaple sv. Jana Nepomuckého v 10:30 h.
Pozvání:
Neděle, 8. května:
Neděle, 8. května:
Úterý, 10. května:
Pátek, 13. května:

dopoledne; fara;
otevřena farní kavárna
19:30; fara;
příprava ke svátosti biřmování
8:15; dopravní uzel ZOO;
vycházka s klubem seniorů
8:00 – 18:00; kostel;
celodenní adorace

Oznámení:
Tuto neděli 8. května po všech dopoledních mších
svatých bude v prostorách fary otevřena farní
kavárna. Těšíme se na Vás.

Májové pobožnosti probíhají v měsíci květnu před
každou večerní mší svatou v kostele. Čtvrteční mše
svaté jsou v květnu slouženy až v 18:30.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku
na Stránskou skálu. Sraz v úterý 10. května v 8:15,
dopravní uzel ZOO. Odjezd tramvaje č. 10 v 8:25.
Ujdeme minimálně 2 km mírně náročným terénem.
Poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého
v Rozdrojovicích bude sloužena v neděli 15. května
od 10:30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Ve čtvrtek 19. května pořádá Klub seniorů od sv. Janů
zájezd do Olomouce a na Svatý Kopeček.
Sraz u bystrcké radnice v 6:30 h. Na Svatém Kopečku
nás čeká kromě procházky komentovaná prohlídka
baziliky Navštívení Panny Marie a návštěva
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
procházku s průvodcem. Předpokládaný návrat do
Brna je kolem osmnácté hodiny. Garanti: Königovi,
tel. 724 239 565.
Úklid kostela plánujeme na sobotu 4. června.
Budeme rádi, když nám přijdete alespoň na chvíli
pomoci.
U. I. O. G. D.
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