INFO
Bystrc, 10. září 2017

č. 17/28

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za učitele a jim svěřené děti.
Slovo kaplana:
„…Nebudete děti sytit mrtvými znalostmi. Ale ukujte jim styl, aby uměly věci
uchopit…“ (Antoine de Saint-Exupéry: Citadela)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. září:
23. neděle v mezidobí
Středa, 13. září:
Čtvrtek, 14. září:
Pátek, 15. září:
Sobota, 16. září:
Neděle, 17. září:

sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
svátek Povýšení svatého kříže
Panny Marie Bolestné
sv. Ludmily, mučednice
24. neděle v mezidobí

Čtení z 23. neděle v mezidobí: Ez 33,7-9; Řím 13,8-10; Mt 18,15-20
Pozvání:
Pondělí, 11. září:
Úterý, 12. září:
Čtvrtek, 14. září:
Pátek, 15. září:

19:15; fara; schůzka členů farní charity
8:00; zastávka tramvaje Ečerova; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Na webových stránkách bystrcké farnosti a na nástěnce v předsíni kostela
najdete pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a rovněž
zásvětnou modlitbu Jana Pavla II., která je v tomto listě zmíněna.
Farní pouť na Vranov se uskuteční v sobotu 23. září. V 15 hodin bude v kostele
Narození Panny Marie sloužena mše svatá pro poutníky z Bystrce. Společnou
pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova, vycházet od zastávky budeme
ve 13:45 hod. Z Kr. Pole-nádraží vyjíždí autobus č. 43 ve 13:13, v Soběšicích u
Klarisek je nutné přestoupit na navazující autobus č. 57 do Útěchova.
Příprava na biřmování. Od ledna 2018 začne další příprava ke svátosti
biřmování (pro rok 2019). Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří o Letnicích
2019 dosáhnou nejméně 15 let. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
vycházku v úterý 12. září. Sraz v 8 hod. na konečné zastávce tramvaje Ečerova.

Rozpis vyučování náboženství (začínáme od 2. října)
Fara pondělí: 5. tř. 15:00, 6. tř. 15:50, 7. - 8. tř. 16:35
úterý: 5. - 8. tř. 15:00 (pouze pro děti, které nemohou chodit v pondělí)
ZŠ Vejrostova středa: 1. tř. 12:45, 2. tř. 13:30, 3. tř. 13:15, 4. tř. 14:00
ZŠ Heyrovského (společně se ZŠ Pramínek)
čtvrtek: 1. tř. 12:35, 2. - 4. třída 13:15
ZŠ Laštůvkova 1. - 4. tř. - čtvrtek: 15.15
Příprava k I. sv. přijímání bude probíhat ve 3. třídách (i na ZŠ Laštůvkova).
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.
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,
nahlaste se prosím do 18. 9. pastorační asistentce E. Máchové nebo
P. Šobovi (soba@seznam.cz), abychom věděli, že můžeme s vaším příspěvkem
počítat. Na mladé přispěvatele se těší redakční tým Setkání.
Děti si mohou vybrat některé z navržených témat nebo si zvolit téma vlastní:
U kterého biblického zázraku bych chtěl být a proč? Jak mít rád svého bližního?
Co je podle mě nejtěžší na povolání kněze? Na hodinách náboženství. Zaujalo
mě v kostele/při mši svaté.
Sháníme látky. Na ušití kostýmů pro Tříkrálovou sbírku v Bystrci bychom uvítali
větší kusy látek – šíře min. 70 cm, délka min. 2 m (buď jednobarevné, nebo s
takovým vzorem, který by byl vhodný pro „královské“ roucho). Látky můžete
předat Evě Máchové na faře nebo paní Martě Havlíčkové v kostele.
Anglická konverzace pro mírně pokročilé v Arše, pondělí 18 -19 h, info Mgr.
Vilma Mikésková, vilmagaladriel@centrum.cz, mob. 773 084 348.
Farní tenisový turnaj. V sobotu 7. října v 8:30 hod se uskuteční na tenisových
dvorcích na ul. Jakuba Obrovského 17. ročník farního turnaje v tenisu –
Memoriálu Ing. Pavla Lampartera. Zveme všechny hráče tenisu i fanoušky.
Podrobnosti na tel. čísle 737 205 751.
Ztráty a nálezy. V předsíni kostela se našly dětské dřevěné hodiny. Jsou uloženy
v sakristii u paní kostelnice Marty Havlíčkové.
Kurzy symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství budou
zahájeny v Centru naděje a pomoci CENAP během měsíce září. Více informací
najdete na www.cenap.cz.
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