INFO
Bystrc, 11. září 2022

č. 22/27

Z církevního kalendáře:
Neděle, 11. září:
24. neděle v mezidobí
Úterý, 13. září:
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa, 14. září:
svátek Povýšení svatého kříže
Čtvrtek, 15. září:
památka Panny Marie Bolestné
Pátek, 16. září:
sv. Ludmily, mučednice
Neděle, 18. září:
25. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 11. září:
Ex 32,7-11.13-14; Tim 1,12-17; Lk 15,1-10
Pozvání:
Pondělí, 12. září:
Pátek, 16. září:

9:00; dopravní uzel ZOO; vycházka s Klubem
seniorů od sv. Janů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Každý pátek probíhá v kostele celodenní adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Kdykoliv během dne se můžete zastavit a
prožít chvíli ztišení před svátostným Kristem. Děkujeme všem, kdo se
přišli zapsat k hodinovým službám.
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 nastoupily 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 výuky je
zveřejněn na www.faby.cz a na nástěnce v předsíni kostela.
22. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla
Lampartera se uskuteční v sobotu 8. 10. 2022 od 8:30 hodin na
tenisových dvorcích Bystrckého tenisového klubu na ulici Jakuba
Obrovského. Všechny hráčky i všichni hráči, fanynky i fanoušci jsou
srdečně vítáni. Podrobnější informace na telefonním čísle 737 205 751.
Na shledanou se těší Michal Lamparter

Napište do farního občasníku Setkání. Bible nás vybízí, abychom si
ukládali poklady v nebi, kde nepodlehnou zkáze a ani žádný zloděj je
nevykope a neukradne. Jak se vám osobně daří naplňovat Ježíšova slova
Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce? (Mt 6, 21). Obohacovat nás
může setkání s lidmi, pobyt v přírodě, ale také třeba jakákoli nová
zkušenost. A jak to máte vy? Příští Setkání bude na téma "Co mě
obohacuje" a má uzávěrku 2. října.
Své příspěvky prosím posílejte na farni_schranka@seznam.cz nebo je
odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
Ve středu 14. září v 19:00 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice
v Brně - Žabovřeskách koná Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát s P.
Vojtěchem Kodetem. Rozhovor vede P. Zdeněk Jančařík, SDB a bude
streamován na YouTube kanále Salesiáni Žabovřesky.
Biskupství brněnské hledá pracovníka/ci úklidu na celý nebo částečný
úvazek. Přihlášky zasílejte na email: schmidt@biskupstvi.cz, dotazy na
telefonním čísle 533 033 320.
Klub seniorů od sv. Janů:
Náhradní vycházka za vycházku avizovanou v Bystrckých novinách:
Milí farníci, zveme vás na vycházku po levém břehu přehrady. Sraz
v pondělí 12. září v 9 hodin, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 303
v 9:15 hodin.
Zdravotní cvičení pro seniory začíná první lekcí v úterý 20. září v 9:00
hodin a ve středu 21. září v 8:15 hodin ve Společenském centru. Garant
O. Zajíčková, tel. 777 962 240.
Trénink paměti bude zahájen v úterý 20. září v učebně Společenského
centra v 8:00, 10:00 a 11:00 hodin. Garant M. Borisová, tel. 724 285 650.
Na cvičení a trénink paměti je třeba se znovu přihlásit! Podejte co nejdříve
písemné přihlášky a odevzdejte je na recepci radnice.
Na neděli 9. října v 18:00 hodin jsme zakoupili vstupenky na hudební
komedii My Fair Lady (ze Zelňáku) z nabídky Hudební scény Městského
divadla Brno. Garant M. Borisová, tel. 724 285 650.
Upozorňujeme, že o představení je velký zájem, proto podejte co nejdříve
písemnou přihlášku a odevzdejte ji na recepci radnice. Po naplnění
kapacity budete zařazení jako náhradníci.
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