INFO
Bystrc, 3. září 2017

č. 17/27

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za katolickou mládež, aby mladí nezradili víru, ve které byli vychováni.
Slovo emeritního faráře:
„Nenapodobujte už příklady tohoto světa, nýbrž přeměňujte se obnovováním
mysli, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž – co je dobré, co je bohulibé
a co je dokonalé.“ (Řím 12, 2)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 3. září:
22. neděle v mezidobí
Pátek, 8. září:
svátek Narození Panny Marie
Neděle, 10. září:
23. neděle v mezidobí
Čtení z 22. neděle v mezidobí: Jer 20,7-9; Řím 12,1-2; Mt 16,21-27
Pozvání:
Neděle, 3. září:
Úterý, 5. září:
Středa, 6. září:
Čtvrtek, 7. září:
Pátek, 8. září:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
8:00; dopravní terminál u Zoo; vycházka pro seniory
16:30; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Přihlášky do náboženství. Děti, které v tomto školním roce půjdou do
náboženství poprvé, je třeba přihlásit. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii
nebo na faře (příp. stáhnout na www.faby.cz) a odevzdat osobně či zaslat na faru
e-mailem.
Vyučování náboženství bude zahájeno 2. října. Po konzultacích na školách
budou rozvrhy uveřejněny v Infu a na farních webových stránkách. Rozpis výuky
se budeme snažit směrovat podobně, jako tomu bylo vloni. Do výuky náboženství
je třeba písemně přihlásit děti z I. tříd nebo děti, které do náboženství ještě
nechodily. Přihlášky jsou k dispozici na faře a v sakristii.
Dětské bohoslužby se i v tomto školním roce budou konat vždy v pátek od
16.30 h v Arše. Zveme všechny děti i jejich rodiče. Děti budou za účast na mši
svaté opět dostávat malé samolepky, které si postupně vylepí na připravenou
nástěnku. Letos budou děti vytvářet ze samolepek růženec - u příležitosti 100.
výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.

Bohoslužby ve školním roce:
Kostel: Pondělí, středa, pátek v 18:30*, úterý, čtvrtek, sobota v 7:00. Nedělní mše
svaté: v 7:30, 8:45; 10:00 a v 18:30* h.
Archa: Úterý v 18:30*, čtvrtek ve 20:00 a pátek v 16:30. *V zimním čase v 18:00 h
O aktuálních změnách (např. pohřebních mších, slavnostech) informujeme na
www.faby.cz v sekci bohoslužby.
Páteční adorace. Opět probíhají pravidelné celodenní adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme dobrovolníky, aby se přišli zapsat do
seznamu v sakristii kostela k hodinovým službám – i na několik týdnů dopředu.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
první zářijovou vycházku v úterý 5. září "Přes Kníničky do Jinačovic". Sraz v 8
hodin, dopravní terminál u ZOO, odjezd autobusu 302 v 8:13 hod.
Farní pouť na Vranov se uskuteční v sobotu 23. září. V 15 h bude v kostele
Narození Panny Marie sloužena mše svatá pro poutníky z Bystrce. Společnou
pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova (čas ještě upřesníme).
V říjnu vyjde další číslo farního občasníku Setkání. Protože bude věnováno
tématu „Nechte maličké přijít ke mně", chtěli bychom dát tentokrát na jeho
stránkách větší prostor právě tvorbě dětí. Budeme proto rádi, když se nám ozvou
přímo děti, které rády píší (nebo by to chtěly zkusit) či jejich rodiče. Zájemci,
obraťte se prosím do 18. 9. na pastorační asistentku E. Máchovou nebo
e-mailem na P. Šobu soba@seznam.cz a dozvíte se víc. Na mladé přispěvatele
se těší redakční tým Setkání
Bystrcký scuk je tradiční zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi, které pořádá
ÚMČ Brno – Bystrc. Akce se koná v sobotu 9. září od 14 h na Horním náměstí
(prostranství před Ekumenickým centrem Archa). Více na www.bystrc.cz.
Patnáctý ročník Biblického kurzu (letos Matoušovo a Markovo evangelium) se
uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2017 v pěti
večerních setkáních od 17 hod: 21. 9., 12. a 26. 10. a 9. a 23. 11. 2017. Účast
není vázána na absolvování předchozích ročníků. Přihlášky si můžete
vyzvednout na faře nebo stáhnout na www.pastorace.biskupstvi.cz.
Duchovní obnovu pro manžele s názvem „Láska a Pravda“ organizuje na
podzim 2017 v Brně komunita Emmanuel. Jedná se o tři soboty – 23. září, 21.
října a 25. listopadu 2017 v Brně, Lidická 24. První setkání bude zaměřeno na
svátost manželství, druhé na budování manželského vztahu a komunikaci, třetí
na výchovu dětí a život rodiny. Přihlášky je třeba zasílat do 15. září
2017. Podrobné informace najdete na www.emmanuel.cz/manzele/.
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