INFO
Bystrc, 23. října 2022

č. 22/32

Z církevního kalendáře:
Neděle, 23. října:
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie
Pátek, 28. října:
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Sobota, 29. října:
bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Neděle, 30. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Čtení z neděle 23. října:
Sir 35,15b-17.20-22a; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
Pozvání:
Neděle, 23. října:
Pondělí, 24. října:
Čtvrtek, 27. října:
Pátek, 28. října:
Pátek, 28. října:

po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s Klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
16:00 – 18:30; kostel; příležitost ke svátosti smíření

Oznámení:
Sbírka dnešní neděle je určena na misie.
Dnes také probíhá tradiční akce "Misijní koláč". Po každé mši svaté si
můžete vybrat pečivo a misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie.
Nové číslo farního občasníku Setkání na téma „Co mě obohacuje“ je od
této neděle k dispozici v předsíni kostela. Děkujeme všem, kdo se na tvorbě
tohoto čísla jakkoliv podíleli.
Ve dnech 26. – 28. října jsou podzimní prázdniny. Příští týden tedy bude mše
svatá v Arše pouze v úterý v 18:30 hodin.
Příležitost k soukromé modlitbě v kostele před vystavenou Nejsvětější
svátostí oltářní bude v pátek 28. října jako obvykle od 8 do 18 hodin.
Změna času. Od příští neděle 30. října přecházíme z letního času na zimní,
takže si v noci ze soboty na neděli pospíme o hodinu déle. Všechny večerní
mše svaté v kostele a úterní mše v Arše budou od neděle 30. října začínat
v 18 hod.
Klub seniorů od sv. Janů zve na vycházku z Kníniček do Medlánek. Sraz
v pondělí 24. října v 8:30, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 302 v 8:43.
Ujdeme celkem 4,3 km nepříliš náročným terénem.

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé:
Příležitost ke svátosti smíření v kostele:
Půl hodiny před každou mší svatou, v pátek 28. 10. od 16:00 do 18:30,
v úterý 1. 11. od 16:00 do 18:00, ve středu 2. 11. od 16:00 do 18:00.
Mše svatá v úterý 1. 11. (na slavnost Všech svatých) bude v kostele
i v Arše v 18:00. Ve středu 2. 11. (na „Dušičky“) bude mše svatá v kostele
ráno v 7:00 a večer v 18:00.
Středa 2. listopadu je adoračním dnem a také dnem, kdy se bohoslovci
z Arcibiskupského semináře Olomouc modlí za bystrckou farnost. V době od
8 do 17 hodin můžete navštívit kostel s vystavenou Nejsvětější svátostí
oltářní. Prosíme, kdo můžete, přijďte se zapsat k hodinové službě do
seznamu v sakristii.
Vstup do adventu se sv. Cecílií aneb Hraje a zpívá celá farní rodina
proběhne v sobotu 26. listopadu v Arše od 16:30 hodin. 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.
Klub seniorů od sv. Janů pořádá podzimní setkání klubu ve čtvrtek
3. listopadu v 15:00 hod. ve Společenském centru. Zveme všechny bystrcké
seniory ke společnému popovídání a zpívání. Bude i malé občerstvení.
Hudební program zajistí amatérské folklorní sdružení.
Řehole není selanka ani utrpení. Ve středu 26. října 2022 se v kostele
v Žabovřeskách uskuteční další setkání v rámci Žabovřeského rozmlouvání.
Tentokrát si P. Zdeněk Jančařík bude povídat s Francescou Šimuniovou,
abatyší opatství benediktinek Venio v Mnichově a v Praze. Rozhovor nejen
o životě v klášteře a roli žen v církvi lze sledovat také na YouTube kanále
Salesiáni Žabovřesky.
Brněnský biskup Pavel Konzbul zve všechny zájemce na pásmo katechezí
s tématem „Sedm skutků milosrdenství“, které se bude konat vždy v pátek
4., 11. a 18. listopadu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Tematické
katecheze zaznějí vždy po bohoslužbě, která začíná v 17:30 hodin.
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