I N FO
Bystrc, 22. května 2022 č. 22/19
Z církevního kalendáře:
Neděle, 22. května: 6. neděle velikonoční
Čtvrtek, 26. května: slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svatá v kostele v 18:30 h.
Neděle, 29. května: 7. neděle velikonoční
Při mši svaté v 10 h proběhne
I. svaté přijímání.
Pozvání:
Neděle, 22. května:
Úterý, 24. května:
Pátek, 27. května:

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

Oznámení:
Májové pobožnosti probíhají v měsíci květnu před
každou večerní mší svatou v kostele. Čtvrteční mše
svaté jsou v květnu slouženy až v 18:30 h.
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku
do zahradnictví Skalní. Sraz v úterý 24. května
v 8:15, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 51
v 8:26. Ujdeme 5 km mírně náročným terénem.

K prvnímu svatému přijímání v naší farnosti
přistoupí v neděli 29. května při mši svaté v 10 h 31
dětí. Prosíme o modlitbu za tyto děti i jejich rodiny.
Svatodušní novéna. V pátek 27. května začíná
devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
svatého. Bude probíhat v kostele po každé večerní
mši svaté nebo v 18:30, v Arše denně od 20:15.
Svatodušní vigilie bude slavena v Arše v sobotu
4. června od 21 h.
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 h. Přijďte si popovídat
s členy místních farností církví římskokatolické
a metodistické. Na místě si můžete prohlédnout
fotografie a plakátky přinášející střípky ze života
našich farností. Bude pro vás připraveno malé
občerstvení a od 17 do 20 h skákací atrakce pro děti.
Příští farní kavárna bude v provozu 12. června.
Pokud bude dostatek dobrovolníků, mohla by probíhat
v omezeném režimu i o prázdninách. Kdo by rád
pomohl s obsluhou, ozvěte se co nejdříve na e-mail
kavarna@faby.cz, uveďte i telefon.
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