INFO
Bystrc, 9. října 2022

č. 22/30

Z církevního kalendáře:
Neděle, 9. října:
28. neděle v mezidobí
Sobota, 15. října:
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Neděle, 16. října:
29. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 9. října:
2 Král 5,14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19
Pozvání:
Neděle, 9. října:
Pondělí, 10. října:
Čtvrtek, 13. října:
Pátek, 14. října:

po „desáté“ mši svaté; otevřena farní kavárna
8:30; zastávka trolejbusu č. 30 (Náměstí 28. dubna);
vycházka s Klubem seniorů od sv. Janů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
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. Scházíme
se každý čtvrtek 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.
Na Misijní neděli 23. října připravujeme tradiční akci "Misijní koláč". Prosíme
tímto dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky,
buchty, perníčky, slané sušenky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe
v sobotu 22. října od 18 do 19 h nebo během neděle 23. října na kteroukoli mši
svatou. Po každé bohoslužbě budeme tyto "koláčky" a další misijní materiály za
dobrovolný příspěvek na misie nabízet farníkům. Pokud byste byli ochotni nám
v sobotu pomoci s přípravou balíčků, budeme moc rádi. Katka a Martin Malinkovi.
Vstup do adventu se sv. Cecílií aneb Hraje a zpívá celá farní rodina proběhne
v sobotu 26. listopadu v Arše (v odpoledních hodinách – čas ještě upřesníme).
Velcí i malí muzikanti si mohou připravit krátký hudební příspěvek a přihlásit se
na e-mailové adrese brno-bystrc@dieceze.cz nebo otci Tomášovi Maradovi na
mob. 773 041 361. Na závěr bude žehnání adventních věnců.

Diecézní centrum života mládeže Mamre a Centrum pro rodinu a sociální
péči Brno pořádají Kurz partnerství, který probíhá na Mamre v Osové
Bítýšce, a to čtyři víkendy ve školním roce 2022/2023.
Akce probíhá v těchto v termínech:
Skupina A: první víkend 21. - 23. 10. 2022
další termíny 9. - 11. 12. 2022; 17. - 19. 2. 2023 a 24. - 26. 3. 2023
Skupinu A povedou manželé Naďa a Pavel Peroutovi
Skupina B: první víkend 18. - 20. 11. 2022
další termíny: 20. - 22. 1. 2023; 3. - 5. 3. 2023 a 14. - 16. 4. 2023
Skupinu B povedou manželé Vendula a Tomáš Zachovalovi
Kurz partnerství je seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které se chtějí
více poznat a připravovat se na manželství. Kombinuje zážitkové programy,
skupinovou práci a je i dostatek prostoru jen pro dvojice. Je nutné absolvovat
všechna čtyři setkání. Kurz je vystavěn na křesťanských hodnotách, i přesto
je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.
Z činnosti Klubu seniorů od sv. Janů:
Klub seniorů od sv. Janů zve na vycházku z Palackého vrchu ke
kamenolomu. Sraz v pondělí 10. října v 8:30 na zastávce trolejbusu č. 30
Náměstí 28. dubna, směr Královo Pole, odjezd v 8:40. Celkem 5,8 km
středně náročným terénem.
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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