INFO
Bystrc, 5. června 2022

č. 22/21

Z církevního kalendáře:
Neděle, 5. června:
slavnost Seslání Ducha svatého
Pondělí, 6. června:
památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek, 9. června:
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota, 11. června:
sv. Barnabáše, apoštola
Neděle, 12. června:
slavnost Nejsvětější Trojice
Čtení z neděle 5. června: Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23
Pozvání:
Neděle, 5. června:
Úterý, 7. června:
Pátek, 10. června:
Pátek, 10. června:
Neděle, 12. června:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
17:00 – 23:00; Archa; Noc kostelů
dopoledne; fara; otevřena farní kavárna

Oznámení:
Děkujeme všem, kdo jste se včera zapojili do úklidu kostela. Vážíme si vaší
pomoci.
Dnes proběhne při bohoslužbách sbírka na Charitu.
Tuto neděli při mši svaté v 10:30 h přijme v katedrále na Petrově z rukou otce
biskupa Vojtěcha svátost biřmování 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 neděli 12. června bude v prostorách farní učebny otevřena farní kavárna.
Těšíme se na vás po všech dopoledních bohoslužbách.
Farní slavnost se letos uskuteční v neděli 26. června. Začne ve 14:30
slavnostním Te Deum v kostele, pak vás zveme k přátelskému posezení na
farním dvoře.
Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek na farní slavnost můžete
přinést 26. června mezi dopoledními bohoslužbami do předsíně kostela, kde si je
převezme služba. Pokud byste se mohli zapojit i s další pomocí (od 13:30 h
chystání stolů a občerstvení, obsluha během posezení…), budeme moc rádi.
Prosíme, ohlaste se předem (např. na farní e-mail) Evě Máchové.

Milí farníci, děkujeme vám všem, kteří jste přispěli v Postní almužně 2022. Vaše
odhodlání zapojit se do této starobylé křesťanské tradice je projev milosrdné
lásky k bližnímu. Za farnost Brno-Bystrc jste přispěli částkou 6 818 Kč. Výtěžek
bude použit na vybavení pokojů v Domově pokojného stáří Kamenná v Brně.
S pozdravem Mons. Václav Slouk, moderátor charitativní činnosti církve
v brněnské diecézi, a Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.
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“.
Plánované akce Klubu seniorů od sv. Janů
Klub seniorů od svatých Janů vás zve na vycházku z Rozdrojovic do
Jinačovic. Sraz v úterý 7. června v 8:30, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č.
302 do Rozdrojovic v 8:43. Návrat z Jinačovic do Bystrce autobusem č. 302.
Ujdeme 4,5 km nepříliš náročným 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.
Ve dnech 6. – 10. července se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti
v pavilonu F opět uskuteční Katolická charismatická konference. Již 31. ročník
nabídne pestrý duchovní program, tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj…“
(Ef 2,14–22). Hosty konference jsou P. Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová,
Š. Smrčina, P. Petrášková. Zahraničním hostem je propagátorka iniciativy Maryʼs
Meals Milona von Habsburg.
Modlitební večery se tentokrát budou konat každý den. Součástí programu bude
opět divadlo i paralelní tzv. dětská konference pro děti od 4 let v pavilonu V.
Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi, pro jejichž pohodlí je v pavilonu F
vyhrazen zvláštní sektor s kobercem. Podrobný program je k dispozici na adrese
http://konference.cho.cz. Všichni jste srdečně zváni.
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