INFO
Bystrc, 24. září 2017

č. 17/30

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o ducha přejícnosti, abychom přemáhali závist.
Slovo emeritního faráře:
„Závist spočívá ve smutku, který člověk zakouší z majetku
a v nezřízené touze si jej přivlastnit, byť i neoprávněně. KKC 2539

druhého,

Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. září:
25. neděle v mezidobí
Středa, 27. září:
sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek, 28. září:
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa – doporučený svátek
Mše sv. v kostele v 6 h (jitřní) a v 18:30 h, v Arše ve 20 h.
Pátek, 29. září:
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sobota, 30. září:
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Neděle, 1. října:
26. neděle v mezidobí
Čtení z 25. neděle v mezidobí: Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Pozvání:
Neděle, 24. září:
Úterý 26. září:
Čtvrtek, 28. září:
Pátek, 29. září:
Neděle, 1. října:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
8:00; dopravní terminál u ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
V pátek 29. září nebude v Arše mše svatá.
Sbírka na fond Puls. Tuto neděli proběhne při bohoslužbách sbírka do Fondu
PULS na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte
službu kněží a život v naší diecézi. Více informací na www.fond.biskupstvi.cz.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku z Bystrce
přes Helenčinu studánku do Žebětína. Sraz je v úterý 26. září v 8 hodin na
dopravním terminálu u ZOO.
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 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 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.
Měsíc růžence v Arše. V měsíci říjnu se budeme každé úterý v Arše modlit
růženec doprovázený zpěvem z kancionálu (píseň 814 Zdráva buď, nebes
královno). Z toho důvodu bude začínat modlitba růžence o 15 minut dříve - tedy
v letním čase v 17:45 hodin.
Benefiční koncert s názvem „Na hlavu“ proběhne tuto neděli 24. září v 18 h
v Červeném kostele v Brně. Vystoupí dívčí trio Diamantes, písničkář Michal
Horák, na saxofon zahraje Ondřej Dvořák a na housle sestry Jasanské. Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude věnován na léčbu onkologického onemocnění
Honzy Vykydala. www.vkhbrno.cz.
Od 26. září 2017 bude zahájen kurz Tajemství partnerských vztahů pro mladé
ve věku od 18 do 26 let (pro zadané i nezadané). Kurz bude probíhat v Brně na
Petrově 9 a je zdarma. Více informací najdete na www.biskupstvi.cz nebo můžete
napsat na barciakova@biskupstvi.cz.
Kurz Alfa. Pokud máte hledající přátele, kteří by se rádi seznámili se základy
praktického křesťanství a s živým křesťanským společenstvím, pozvěte je na
Kurz Alfa, který začne 5. října 2017 v 19 hodin při kostele u jezuitů. Své přátele
můžete na kurz doprovodit. Program setkání: večeře, přivítání, přednáška, káva a
zákusek, a poté diskuse ve skupinkách o tématu večera. Uvítáme přihlášení
předem na brno@alfakurzy.cz (další kontakty na letáčku na nástěnce). Účast je
zdarma.
Konference o evangelizaci se uskuteční ve dnech 10. – 11. listopadu 2017
v Olomouci. Přihláška a bližší informace na www.credonadacnifond.cz.
Víkendové kurzy partnerství pořádá DCŽM Mamre a Centrum pro rodinu
a sociální péči. Témata: Jak se známe? Psychologie manželství. Intimní oblast
manželství, odpovědné rodičovství. Praktický život rodiny a vztah k okolnímu
světu. Lektoři: Manželé Vykydalovi nebo manželé Peroutovi. Info a přihlášky:
www.crsp.cz, www.brno.signaly.cz/mamre, milana.vykydalova@centrum.cz.
Dny důvěry Taizé se budou konat ve dnech 17. – 19. listopadu 2017 v Českých
Budějovicích. Náplní bude ztišení, modlitby, workshopy. www.dnyduvery.cz
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