INFO
Bystrc, 8. října 2017

č. 17/32

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme, aby v nadcházejících volbách lidé volili moudře.
Slovo faráře:
„Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a
potřeby druhých lidí.“ (Výzva biskupů k volbám)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 8. října:
27. neděle v mezidobí
Středa, 11. října:
sv. Jana XXIII., papeže
Neděle, 15. října:
28. neděle v mezidobí
Čtení z 27. neděle v mezidobí: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
Bible na neděli a na každý den v týdnu: www.vira.cz/Nedelni-liturgie
Pozvání:
Pondělí, 9. října:
Úterý, 10. října:
Čtvrtek, 12. října:
Pátek, 13. října:

19:15; fara; schůzka členů farní charity
8:35; dopravní terminál u ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Měsíc růžence v Arše. V měsíci říjnu se modlíme každé úterý v Arše růženec
doprovázený zpěvem z kancionálu (píseň 814 Zdráva buď, nebes královno).
Z toho důvodu začíná modlitba růžence o 15 minut dříve - tedy v letním čase
v 17:45 hodin.
V neděli 15. října proběhne při mši svaté v 8:45 hod. obřad zařazení do
katechumenátu. Letos máme ve farnosti dva dospělé žadatele o křest. Prosíme,
provázejte je svými modlitbami.
Prosíme o zavírání dveří v Arše. Prosíme farníky o laskavou spolupráci při
zavírání všech dveří v Arše (včetně shrnovacích) po každé akci i mši svaté, aby
zbytečně neunikalo teplo. Děkujeme.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na vycházku
„Z Jinačovic do Rozdrojovic“ v úterý 10. října. Sraz v 8:35 hodin v Bystrci,
terminál ZOO, odjezd autobusu č. 302 v 8:43 hod. Návrat z Rozdrojovic
autobusem č. 302.

Misijní koláč. Na Misijní neděli 22. října připravuje bystrcké misijní klubko při
Papežském misijním díle dětí tradiční akci "Misijní koláč". Prosíme tímto
dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky, buchty,
perníčky, slané sušenky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe v sobotu
21. října od 18 do 19 h nebo během Misijní neděle na kteroukoli mši svatou. Děti
potom budou tyto "koláčky" a misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie
nabízet farníkům po každé mši svaté.
Připomeňme si první svaté přijímání. Dívky v bílých šatech s věnečkem ve
vlasech a chlapci v oblecích. Tak vídáme děti z naší farnosti, když přistupují
k prvnímu svatému přijímání. Někomu vzpomínky na tento velký den zůstanou v
paměti celé roky, jinému se nevybaví třeba ani to, s kým poprvé ke stolu Páně
přistoupil. Máte ještě svoji fotografii z prvního svatého příjímání? A víte kde?
Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, čtěte prosím dál. Budeme rádi, když
nám fotografii zapůjčíte (nejlépe skupinovou i s knězem). Rádi bychom totiž
v souvislosti s tématem „Nechte maličké přijít ke mně“ uspořádali z těchto fotek
v Arše malou výstavu. V obálce označené vaším jménem, rokem i místem
konání a pokud možno i jménem kněze/katechety je prosím do 20. listopadu
odevzdávejte na faře. Budeme rádi i za fotky od vás, kdo jste k prvnímu
svatému přijímání přistoupili v jiné farnosti. Nezapomeňte připsat telefonický či emailový kontakt na vás. Fotografie vám samozřejmě v pořádku vrátíme. Redakční
tým Setkání
Živý betlém 2017. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince rády
zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od listopadu vždy v
pátek v 17 h v Arše. Přihlaste se u našich kněží, anebo Markovi Borskému marabora@centrum.cz - tel. 731 907 688.
Fotografie z farní pouti na Vranov najdete na www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Orel Jednota Bystrc - oddíl florbalu volá do svých řad další kluky i holky ve
věku 8–12 let. Hrajeme vždy v úterý od 16:30 do 17:30 v tělocvičně ZŠ
Heyrovského. Sraz v 16:20 před hlavním vchodem. Přihlaste se:
jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Biskupství brněnské vypisuje výběrová řízení na pozice technik lesní výroby
a pracovník údržby. Více informací najdete na stránkách www.biskupstvi.cz.
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Pohledy do nebe se v rámci kurzu
Spirituální dimenze člověka uskuteční 13. října 2017 od 15 h v kině Scala.
Očekává se velký zájem posluchačů, proto organizátoři doporučují dostavit se
s určitým časovým předstihem. Více na www.a3vbrno.cz.
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