INFO
Bystrc, 25. června 2017

č. 17/25

Úmysl modlitby farnosti na týden:
O slavnosti našeho patrona prosme za Bystrc.
Slovo kaplana:
„Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.“ Žl 9,16
Z církevního kalendáře:
Neděle, 25. června:
slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti
Čtvrtek, 29. června:
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů
brněnské diecéze – doporučený svátek
Mše svatá bude v kostele v 7 a v 18:30 h, v Arše ve 20 h.
Neděle, 2. července: 13. neděle v mezidobí
Čtení ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele:
Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Pozvání:
Neděle, 25. června:
Neděle, 25. června:
Neděle, 25. června:
Úterý, 27. června:
Čtvrtek, 29. června:
Pátek, 30. června:
Neděle, 2. července:

8:30 – 10:00; otevřena farní knihovna
14:00; kostel; slavnostní Te Deum a svátostné požehnání
14:30; posezení na farním dvoře
8:10; zastávka ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
Sbírka na bohoslovce proběhne v naší farnosti v neděli 2. července.
Dnes vychází farní občasník Setkání. Je Vám k dispozici v předsíni kostela.
Mše svaté o prázdninách: V neděli v 7:30, 10:00 a v 18:30, ve všední dny v
kostele beze změny. Mše v Arše budou během letních prázdnin pouze v úterý.
Farní slavnost se koná v neděli 25. června. Od 14 h bude v kostele slavnostní
Te Deum a svátostné požehnání, poté následuje před kostelem požehnání
hodům. Od 14:30 h Vás srdečně zveme k přátelskému posezení na farním dvoře.
Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek na farní slavnost můžete
přinést 25. června před dopoledními bohoslužbami do předsíně kostela, kde si je
převezme služba, případně odpoledne od 13 hodin na faru. Prosíme, pokud
můžete, přijďte nám pomoci od 13 h s chystáním stolů a občerstvení.

Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
vycházku z Rakovce přes Ríšovu studánku na Kozí horku. Sraz v úterý
27. června na zastávce ZOO. Odjezd autobusu č. 303 v 8.14 hod.
Poslední dětská mše svatá na zakončení školního roku bude sloužena v Arše
v pátek 30. června. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče. Po mši svaté
bude pro děti připraveno malé občerstvení.
Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2017 - květen 2018) si
rodiče mohou vyzvednout v sakristii. Přihlašují se pouze děti, které v příštím
školním roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství
nechodily).
Krátká pěší pouť z Bystrce do Kníniček se bude konat ve středu 5. července,
v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Od bystrckého kostela vyjdeme v 9.30 h.
Poutní mše svatá u kaple v Kníničkách začne v 10.30 h.
Prázdninovou biblickou školu Vacation Bible School pořádá Sbor Evangelické
církve metodistické v Brně ve dnech 3. - 7. 7. 2017 v ekumenickém centru Archa,
Lýskova ulice, Brno-Bystrc. Program je určen pro předškolní děti a jejich
doprovod i pro školní mládež. Znalost angličtiny není nutná. Společný program
pro všechny věkové kategorie začíná vždy v 9 h a končí okolo 12 h. Hry, písničky
a povídání na biblická témata připravují američtí přátelé z Tennessee. Další
informace na e-mailu: brno@umc.cz, nebo telefonicky 777 634 227.
XVII. pěší pouť na Velehrad se koná v týdnu od 21. do 26. 8. 2017. Z Bystrce
budou vycházet poutníci ve středu 23. srpna v 6.30 h a připojí se k vranovskoznojemskému proudu v Blučině. Bližší informace na nástěnce v předsíni kostela
a na www.faby.cz. Pouť vyvrcholí v sobotu 26. srpna v bazilice na Velehradě mší
svatou, kterou bude sloužit opat želivského kláštera Jáchym Šimek.
Autobus na sobotu nebude letos objednáván z důvodu vysokých nákladů. Pokud
byste se rádi zúčastnili závěrečné části poutě v sobotu 26. 8., je možné se
domluvit vzájemně mezi sebou s těmi, kdo se na Velehrad chystají vlastním
autem (v sakristii je k dispozici list pro uvedení nabídky míst v autech i poptávky).
Připomínka 240. výročí založení brněnské diecéze. Ve čtvrtek 29. června 2017
si v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla připomene brněnské
biskupství 240. výročí svého založení (5. prosince 1777). V 9.30 hodin bude
brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle předsedat pontifikální bohoslužbě
při příležitosti ukončení školního roku. Poté promluví k výročí založení diecéze
a v pravé „petrovské“ poledne v 11 hodin vypustí přítomní 240 modrých, bílých,
žlutých a červených balónků. (Barvy vycházejí z barev vlajky brněnské diecéze.)
Večerní mši v 17.30 hodin bude předsedat olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner, metropolita moravský.
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