INFO
Bystrc, 2. července 2017

č. 17/26

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o požehnaný čas prázdnin.
Slovo faráře:
„Bože, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla. Dej, ať v nás září
světlo tvé pravdy.“ (z liturgie)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 2. července: 13. neděle v mezidobí
Pondělí, 3. července: svátek sv. Tomáše, apoštola
Úterý, 4. července:
sv. Prokopa, opata
Středa, 5. července: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek
Mše svatá v kostele v 7:30 a v 18:30 h.
Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Kníničkách začíná v 10.30 h.
Neděle, 9. července: 14. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 2. července: 2 Král 4,8-11.14-16a; 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Pozvání:
Neděle, 2. července:
Středa, 5. července:
Čtvrtek, 6. července:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
9:30; kostel; odchod pěších poutníků do Kníniček
18:00; kostel; modlitba sv. růžence

Oznámení:
Sbírka na bohoslovce proběhne v naší farnosti v neděli 2. července.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli při přípravách farní slavnosti
a hodů. Fotografie najdete na www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Bohoslužby 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.
- Během prázdnin neprobíhá páteční celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní
ani čtvrteční adorace před prvním pátkem.
- Zpovídání na první pátek bude v červenci a v srpnu až od 17 hodin.
Mše svatá v DS Foltýnova je přesunuta z 15. na 22. července.
Přihlášky do náboženství. Děti, které v příštím školním roce půjdou do
náboženství poprvé, je třeba přihlásit. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii.

Krátkou pěší pouť z Bystrce do Kníniček vykonáme 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.
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).
Farní pouť na Vranov u Brna proběhne v sobotu 23. září.
Dny lidí dobré vůle se budou konat 4. a 5. července 2017 na Velehradě.
Podrobný program najdete na www.velehrad.eu.
14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční pod záštitou
brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 2. září 2017 od 9 do
cca 16 hodin v duchu letošního jubilejního roku s heslem: "Naše diecéze slaví
narozeniny“. Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro
rodiče, ale i speciální akce pro děti a mládež. www.crsp.cz
Výstavy s křesťanskou tematikou v Brně:
„Člověk a víra“ – výstava velkoformátových fotografií. 2. – 28. 7. 2017 v kostele
sv. Jakuba v Brně. Pondělí – sobota 9 – 19 h, neděle 11 – 19 h.
„Poutě do Svaté země a do Lurd na počátku 20. století“. 15. 6. – 1. 10. 2017
v tzv. Propité věži brněnské katedrály. Denně kromě pondělí 10 – 17 h.
„Vranov – po stopách poutní tradice“. 15. 6. – 1. 10. 2017, krypta na Petrově.
Denně kromě pondělí 10 – 17 h, ve čtvrtek pouze do 16:15 h.
Během prázdnin Info letáček vycházet nebude. Potřebné informace se dozvíte
z ohlášek nebo na www.faby.cz. Další zajímavé informace a pozvánky najdete na
stránkách www.biskupstvi.cz. Přejeme Vám pěkné prožití prázdninových dní!
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