INFO
Bystrc, 29. května 2022

č. 22/20

Z církevního kalendáře:
Neděle, 29. května:
7. neděle velikonoční
Při mši svaté v 10 h proběhne I. svaté přijímání.
Pondělí, 30. května: sv. Zdislavy
Úterý, 31. května:
svátek Navštívení Panny Marie
Středa, 1. června:
sv. Justina, mučedníka
Pátek, 3. června:
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
I. pátek v měsíci
Neděle, 5. června:
slavnost Seslání Ducha svatého
Čtení z neděle 29. května: Sk 7,55-60; Zj 22,12-14.16-17.20; Jan 17,20-26
Pozvání:
Neděle, 29. května:
Úterý, 31. května:
Středa, 1. června:
Pátek, 3. června:
Sobota, 4. června:
Sobota, 4. června:
Neděle, 5. června:

19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
16:30; fara; společenství seniorů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
po ranní mši sv. (cca v 7:30) úklid kostela
21:00; Archa; vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
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.
Příští neděli proběhne při bohoslužbách sbírka na Charitu.
Probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté, nebo v 18:30 (úterý a sobota)
- v Arše ve 20:15
Vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého budeme slavit v sobotu 4. června od
21 hodin v Arše.
Úklid kostela plánujeme na sobotu 4. června dopoledne, začínáme po ranní mši
svaté. Budeme rádi, když nám přijdete alespoň na chvíli pomoci. Uvítáme také
muže, kteří by přišli pomoci s drhnutím lavic, což je namáhavější práce.
V neděli 5. června při mši svaté v 10:30 h přijme v katedrále na Petrově z rukou
otce biskupa Vojtěcha svátost biřmování také 15 biřmovanců z naší farnosti.

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 v neděli 12. června po všech dopoledních
bohoslužbách.
Farní slavnost se letos uskuteční v neděli 26. června. Po slavnostním Te Deum
v kostele ve 14:30 h vás zveme k přátelskému posezení na farním dvoře.
Plánované akce Klubu seniorů od sv. Janů
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku z Lažánek do Veverské
Bítýšky. Sraz v úterý 31. května v 8:00, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č.
303 v 8:13. Ujdeme 4 km místy náročným svažitým terénem.
Ve čtvrtek 16. června plánujeme zájezd do Moravského Krumlova a Dolních
Kounic. Sraz v 7:45 h u bystrcké radnice, odjezd v 8:00 h. Před objednanou
prohlídkou Muchovy epopeje v 10:00 h bude možnost navštívit zámeckou
zahradu. Po obědě odjedeme asi ve 13:00 h do Dolních Kounic. Zde navštívíme
zříceninu premonstrátského kláštera Rosa coeli a jednu z nejstarších synagog na
Moravě. Předpokládaný návrat kolem 17. h. Garant H. Šmídová, tel. 728 765
265. Vyplněné přihlášky, prosím, odevzdejte na podatelně ÚMČ.
Z brněnské diecéze
Nový brněnský biskup. Svatý otec František jmenoval ve čtvrtek 26. května
2022 Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula (*1965) diecézním biskupem brněnským.
Biskup Vojtěch Cikrle, který stál v čele naší diecéze od roku 1990, loni po
dosažení věku 75 let zaslal papeži Františkovi svůj abdikační dopis a dnem
jmenování nového biskupa se stává emeritním brněnským biskupem. Nový
biskup se kanonicky ujme vedení diecéze při slavnosti svatých Petra a Pavla ve
středu 29. června 2022 při bohoslužbě v katedrále na Petrově v 16.00 h. Více
informací na www.biskupstvi.cz.
Kněžské a jáhenské svěcení. V sobotu 18. 6. 2022 v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně při bohoslužbě v 9 hodin udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské
svěcení. Svátost kněžství přijmou dva jáhni brněnské diecéze a jeden řeholní
jáhen. Jáhenské svěcení přijme bohoslovec Ing. Tomáš Zámečník (*1989)
pocházející z naší bystrcké farnosti. Provázejme Tomáše i ostatní kandidáty
svěcení svou modlitbou. Svěcení bude možné sledovat i on-line na YouTube
kanálu „Katedrála Petrov“.
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