I N FO
Bystrc, 15. května 2022 č. 22/18
Z církevního kalendáře:
Neděle, 15. května: 5. neděle velikonoční
Poutní slavnost v Rozdrojovicích, mše svatá
u kaple sv. Jana Nepomuckého v 10:30 h.
Pondělí, 16. května: svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka
Pátek, 20. května: sv. Klementa Marie Hofbauera,
kněze
Sobota, 21. května: svátek posvěcení brněnské
katedrály
Neděle, 22. května: 6. neděle velikonoční
Pozvání:
Úterý, 17. května:
Pátek, 20. května:
Neděle, 22. května:

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

Oznámení:
Poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého
v Rozdrojovicích bude sloužena v neděli 15. května
od 10:30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

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
Jelením žlíbkem na Kozí horku. Sraz v úterý 17.
května v 8:00, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu
č. 303 v 8:13. Ujdeme asi 6,5 km, čeká nás dvakrát
prudké převýšení.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě farní
kavárny v neděli 8. května, i vám, kteří jste ji přišli
podpořit jako hosté. Farní kavárna chce i nadále
nabízet prostor ke společnému setkávání lidí
z farnosti a navazování nových přátelství. Zatím bude
v provozu pouze 2. neděli v měsíci po všech
dopoledních mších svatých: příště tedy 12. června.
Pokud bude dostatek dobrovolníků, mohla by farní
kavárna probíhat i o prázdninách. Kdo by rád pomohl
s obsluhou, ozvěte se co nejdříve na e-mail
kavarna@faby.cz, uveďte i telefon. Těšíme se na vás.
Úklid kostela plánujeme na sobotu 4. června.
Budeme rádi, když nám přijdete alespoň na chvíli
pomoci.
Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června také
v Arše - v době od 17 do 23 hodin. Více informací
najdete v příštím Infu.
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