INFO
Bystrc, 2. října 2022

č. 22/29

Z církevního kalendáře:
Neděle, 2. října:
27. neděle v mezidobí
Úterý, 4. října:
sv. Františka z Assisi
Pátek, 7. října:
památka Panny Marie Růžencové
první pátek v měsíci
Neděle, 9. října:
28. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 2. října:
Hab 1,2-3; 2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Pozvání:
Pondělí, 3. října:
Středa, 5. října:
Čtvrtek, 6. října:
Pátek, 7. října:
Sobota, 8. října:

8:30; zastávka trolejbusu č. 30 (Náměstí 28. dubna);
vycházka s Klubem seniorů od sv. Janů
16:30; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:30; kostel; příležitost ke svátosti smíření
8:30; tenisové dvorce na J. Obrovského; farní tenisový
turnaj

Oznámení:
Dnes je poslední možnost poslat příspěvek do farního občasníku Setkání na
téma „Co mě obohacuje“. 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?
Své příspěvky prosím posílejte na farni_schranka@seznam.cz nebo je
odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
Příští týden začíná vyučování náboženství. 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.
Setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem proběhne ve
čtvrtek 6. října v Brně na Petrově.
Srdečně zveme naše seniory do společenství, které se schází vždy první
středu v měsíci na faře v Bystrci. Nejbližší setkání bude 5. října od 16:30 h.

Zveme děti od 6 do 12 let, které rády vyrábějí, chtějí si užít zábavu, naučit se
něčemu novému a poznat nové kamarády do kroužku Všeználci. První
setkání proběhne ve čtvrtek 6. října od 14 do 15:30 hodin na faře.
Kroužek je zdarma. Kontakt: Petra Skalková petraskalkova01@seznam.cz.
Říjen je měsíc posvátného růžence. V našem kostele se scházíme
k modlitbě růžence půl hodiny před každou večerní mší svatou a také každý
čtvrtek od 18 hodin. Toto modlitební společenství má na starost paní Marie
Kowalczyková. Přijít může kdokoliv, budeme rádi, když se k nám (třeba jen
občas) přidáte.
22. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla Lampartera
se uskuteční v sobotu 8. října 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
Diecézní charita Brno i letos pořádá sbírku Koláč pro hospic. Ve středu
5. října je možné sbírku podpořit také v ulicích Brna. Další informace včetně
umístění prodejních stánků naleznete na www.kolacprohospic.cz.
Z činnosti Klubu seniorů od sv. Janů:
Zveme všechny zájemce na vycházku Po Medlánecké naučné stezce. Sraz
v pondělí 3. října v 8:30 na zastávce trolejbusu č. 30 Náměstí 28. dubna,
směr Královo Pole, djezd v 8:40. Ujdeme asi 4,5 km (pro zdatnější turisty).
Ve čtvrtek 13. října v 10 hodin navštívíme výstavu Papilonia – kouzelný
svět motýlů v pasáži Rozkvět na nám. Svobody. Sraz v 9:15 hodin na
zastávce tramvaje U ZOO. Garant L. Kohoutová, tel. 774 153 436.
Na čtvrtek 20. října chystáme zájezd do Tropického skleníku v Lednici
a do Papouščí ZOO v Bošovicích. Sraz u bystrcké radnice v 8:00, odjezd
do Lednice bude v 8:15 hodin. Po prohlídce skleníku a obědě odjedeme do
Bošovic. Předpokládaný návrat do Brna je kolem 17. hodiny. Účastník
zájezdu bude hradit vstupenku do ZOO v ceně 110 Kč. Garanti: Königovi, tel.
724 239 565.
Vyplňte co nejdříve písemné přihlášky a odevzdejte je na recepci radnice
nebo předejte garantům jednotlivých akcí.
Ludmila Kohoutová, předsedkyně klubu
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