INFO
Bystrc, 1. října 2017

č. 17/31

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za všechny, kdo hledají své místo v životě.
Slovo kaplana:
„… láska mi poskytla stěžejní bod mého povolání. Pochopila jsem, že církev má
srdce, a to srdce plane láskou… Tu jsem zvolala velikou, překypující radostí:
Ježíši, má lásko, konečně jsem nalezla své povolání. Mým povoláním je
milovat…“ (sv. Terezie z Lisieux)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 1. října:
26. neděle v mezidobí
Pondělí, 2. října:
památka svatých andělů strážných
Středa, 4. října:
sv. Františka z Assisi
Pátek, 6. října:
I. pátek v měsíci
Sobota, 7. října:
Panny Marie Růžencové
Neděle, 8. října:
27. neděle v mezidobí
Čtení z 26. neděle v mezidobí: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
Pozvání:
Neděle, 1. října:
Úterý, 3. října:
Středa, 4. října:
Čtvrtek, 5. října:
Pátek, 6. října:
Sobota, 7. října:
Sobota, 7. října:

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, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; příležitost ke svátosti smíření
8:30; tenisové dvorce na ulici Jakuba Obrovského;
farní tenisový turnaj
9:00; fara; ministrantská schůzka

Oznámení:
Vyučování náboženství začíná od 2. října. Rozvrh výuky najdete na
www.faby.cz a na vývěsce v předsíni kostela.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na vycházku
z Žebětína do Žebětína - v úterý 3. října. Sraz v 8 hodin v Bystrci, terminál ZOO,
odjezd autobusu č. 52 v 8:10 hod.

DVD s fotografiemi a s videem z letošního I. svatého přijímání si mohou
rodiče vyzvednout v sakristii kostela.
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.
Příprava na biřmování. Od ledna 2018 začne příprava ke svátosti biřmování
(pro rok 2019). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
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.
Oprava střechy na Arše. Od tohoto týdne probíhá oprava části střechy na Arše.
Protože dlouhodobě zatékalo, musí se vyměnit část střešní krytiny.
Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018. Slavnostní bohoslužba pro
studenty brněnských vysokých škol bude sloužena v úterý 3. října 2017 v 19 h
v katedrále na Petrově. Další informace o studentských mších, stejně jako o
dalších aktivitách Vysokoškolského katolického hnutí, je možno nalézt na
stránkách vkhbrno.cz.
Při příležitosti 235. výročí postavení farního kostela sv. Jakuba ve Veverské
Bítýšce bude sloužena děkovná mše svatá v pátek 6. října 2017 v 18.00 hod.
Hlavním celebrantem bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.
Společenství Modlitba tancem je společenství mladých žen, které spojuje láska
k Bohu a k tanci. Modlí se za životní partnery, za životní povolání, modlí se
slovem, zpěvem, tancem. Schází se jednou za 14 dní na ulici Biskupské (pod
Petrovem). Bližší informace na emailu: eliska.atelier@gmail.com.
Knihovna Biskupství brněnského vyhlašuje u příležitosti Týdne knihoven, 240.
výročí založení diecéze a 210. výročí vzniku alumnátu ve čtvrtek dne 5. října
amnestii na poplatky za upomínky a nabízí registraci nových čtenářů zdarma.
V 17 h se uskuteční v sále kláštera alžbětinek (Kamenná 36, Brno) přednáška
Mgr. Vladimíra Zemana o významné osobnosti brněnské diecéze a alumnátu
Mons. Josefu Pospíšilovi. (Pozn.: Biskupský alumnát v Brně byl kněžský seminář
brněnské diecéze existující v letech 1807 až 1950).
Farnost Brno – Křenová srdečně zve na ekumenickou modlitbu se zpěvy z
Taizé v neděli 15. října 2017 v 19:45 h v kostele na Křenové ulici.
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