INFO
Bystrc, 17. září 2017

č. 17/29

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o schopnost navzájem si odpouštět.
Slovo faráře:
„Jak vysoko je nebe nad zemí, tak velká je Hospodinova láska k těm, kdo se ho
bojí.“ Žl103
Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. září:
24. neděle v mezidobí
Středa, 20. září:
sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga
a druhů, mučedníků
Čtvrtek, 21. září:
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota, 23. září:
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle, 24. září:
25. neděle v mezidobí
Čtení z 24. neděle v mezidobí: Sir 27,33 – 28,9; Řím 14,7-9; Mt 18,21-35
Pozvání:
Úterý, 19. září:
Čtvrtek, 21. září:
Pátek, 22. září:
Sobota, 23. září:
Neděle, 24. září:

7:55; dopravní terminál ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
9:30; pěší pouť na Vranov od kostela v Bystrci
13:45; pěší pouť na Vranov z Útěchova
15:15; kostel Narození Panny Marie; poutní mše svatá
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka na fond Puls. V neděli 24. září ve všech kostelích brněnské diecéze
proběhne sbírka na fond Puls. Současně při bohoslužbách zazní výzva biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho k přispění do tohoto Fondu na podporu kněží a
pastorace brněnské diecéze. Snahou biskupství je, aby se co nejvíce věřících
stalo registrovanými přispěvateli – donátory. Více informací najdete na stránkách
fond.biskupstvi.cz a také v letáčcích, které jsou k dispozici v předsíni kostela.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
vycházku v úterý 19. září z Kohoutovic do Jundrova. Odjezd autobusu č. 50 z
dopravního terminálu ZOO v 8:02 hodin.
Rozvrh výuky náboženství si můžete stáhnout na www.faby.cz a na vývěsce
v předsíni kostela. Začínáme v týdnu od 2. října.

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.
Farní pouť na Vranov se uskuteční v sobotu 23. září. POZOR ZMĚNA - poutní
mše svatá bude v kostele Narození Panny Marie sloužena v 15:15 h, abychom
mohli jít pomalejším tempem.
Společnou pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova, vycházet od
zastávky budeme ve 13:45 h. 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.
Poutníci, kteří by chtěli jít na Vranov pěšky z Bystrce, budou vycházet v 9:30 h
od kostela v Bystrci. Trasa povede přes Řečkovice, Mokrou Horu a Jehnice,
v Řečkovicích u kostela uděláme přestávku.
V říjnu vyjde další číslo farního občasníku Setkání na téma „Nechte maličké
přijít ke mně". 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). 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.
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.
Program slavení Jubilea Fatimy v brněnské katedrále na Petrově
v neděli 17. září:
10:00 – Zahájení, přivítání sochy Panny Marie fatimské v Brně.
10:30 – Mše sv. – hlavní celebrant P. Milan Vavro.
12:00 – Modlitba Anděl Páně, modlitby a meditace farností, hnutí, komunit
15:00 – Program slavnostního setkání diecéze v katedrále, růženec.
16:30 – Hlavní mše sv. – celebruje světící biskup Mons. Pavel Konzbul.
18:00 – Znamení úcty – slavnostní průvod se sochou Panny Marie.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
Tel. 546 220 389, E-mail: <farni_schranka@seznam.cz>, www.faby.cz

