INFO
Bystrc, 28. srpna 2022

č. 22/25

Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. srpna: 22. neděle v mezidobí
Pondělí, 29. srpna: památka Umučení sv. Jana Křtitele
Pátek, 2. září:
I. pátek v měsíci
Sobota, 3. září:
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Neděle, 4. září:
23. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 28. srpna:
Sir 3,19-21.30-31; Žid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-4
Pozvání:
Pátek, 2. září:
Pátek, 2. září:
Pátek, 2. září:
Neděle, 4. září:

8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:30; kostel; příležitost ke svátosti smíření
16:30; Archa; mše svatá pro děti s žehnáním aktovek
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Bohoslužby ve školním roce:
Od příští neděle 4. září budou v kostele opět čtyři mše svaté: v 7:30, 8:45,
10:00 a 18:30 hodin. Ostatní bohoslužby budou v kostele jako obvykle.
V Arše budou dvě mše svaté – v úterý v 18:30 a v pátek v 16:30 (pro děti).
V pátek 2. září bude sloužena v Arše v 16:30 mše svatá pro děti
s žehnáním aktovek.
Oznámení:
Dnes je v prostorách farní učebny otevřena farní kavárna. Těšíme se na
vás po „desáté“ mši svaté.
Od pátku 4. září začnou pravidelné celodenní adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme dobrovolníky, aby se přišli zapsat do
seznamu v sakristii k hodinovým službám – i na několik týdnů dopředu.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici na faře a v sakristii nebo si je
můžete stáhnout na www.faby.cz. Přihlašují se pouze děti, které v tomto
školním roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do
náboženství nechodily).

Vyučování náboženství začne v týdnu od 3. října. Děti z 1. – 4. ročníku
mají výuku přímo ve škole a od 5. třídy docházejí na faru. Rozpis
uveřejníme po domluvě na školách (rodiče přihlášených dětí dostanou
podrobnější informace e-mailem).
Farní pouť na Vranov u Brna proběhne v sobotu 10. září, mše sv. pro
poutníky z Bystrce bude v kostele Narození Panny Marie sloužena v 15 h.
Společnou pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova, čas odchodu
ještě upřesníme.
Teologický kurz trvá jeden školní rok (16 sobot) a nabízí základní
teologický přehled. Je určen těm, kdo se chtějí vzdělávat pro vlastní
potřebu, a po tomto prvním roce kurz ukončit, nebo těm, kdo by chtěli
v budoucnu pomáhat ve farní katechezi nebo jiné pastorační činnosti,
a tedy postoupit v dalším roce do kurzu Katecheta či kurzu Služba ve
farnosti. Kurz je vhodná příprava také pro ty, kdo chtějí v budoucnu
studovat na teologické fakultě. Všechny potřebné informace najdete na
https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz-2022-2023/.
Podzimní kurz Alfa pro hledající, kteří se ptají po smyslu života a rádi by
se seznámili se základy křesťanské víry, bude zahájen ve středu 21. září
v 18:30 hodin na Bašného 40 v Brně - Kohoutovicích. Program: večeře,
přivítání, přednáška a diskuse ve skupinkách o tématu večera. Přihlaste
se předem na alfa@kaplekohoutovice.cz nebo na telefonním čísle
776 006 504. Účast je zdarma. Více na www.kaplekohoutovice.cz/alfa.
Klub seniorů od sv. Janů:
Milí farníci, zveme vás na pondělní vycházky s panem Zajíčkem a panem
Pokorným:
5. září - z Kohoutovic do Komína
Sraz dopravní uzel ZOO v 8:30, asi 4 km mírně náročným terénem.
12. září - Jelení žlíbek – Rakovec – Přístaviště
Sraz dopravní uzel ZOO v 8:30, asi 4 km náročným terénem.
19. září - zahradnictví Skalní
Sraz dopravní uzel ZOO v 8:30, celkem 5 km náročnějším terénem mezi
ulicí Achtelky a Skalní.
26. září - vycházka za poznáním Komína
Sraz dopravní uzel ZOO v 8:30, celkem asi 5 km nenáročným terénem.
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