INFO
Bystrc, 15. října 2017

č. 17/33

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o mocnou přímluvu Panny Marie.
Slovo emeritního faráře:
„… Jak oltář účastna i jako kněžka / ve smírnou oběť sama vydána / svou
okřídlenou patu kladeš ztěžka / u paty kříže ve tvář Satana.“
V. Renč: Matko Spasitelova
Z církevního kalendáře:
Neděle, 15. října:
28. neděle v mezidobí
Úterý, 17. října:
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa, 18. října:
svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle, 22. října:
29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Čtení z 28. neděle v mezidobí: Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Pozvání:
Úterý, 17. října:
Čtvrtek, 19. října:
Pátek, 20. října:
Sobota, 21. října:
Neděle, 22. října:

8:00; dopravní terminál u ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
18:00 – 19:00; fara; vybírání pečiva na „Misijní koláč“
po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč

Oznámení:
Sbírka příští neděle je určena na podporu misií.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na vycházku
„Z Kníniček do Jinačovic po modré a zelené turistické značce“. Sraz v úterý
17. října v 8 hodin v Bystrci, terminál ZOO, odjezd autobusu č. 302 v 8:13 hod.
Návrat z Jinačovic 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. Máte ještě svoji fotografii z prvního
svatého příjímání? Pokud ano, budeme rádi, když nám ji zapůjčíte (nejlépe
skupinovou i s knězem), abychom mohli v souvislosti s tématem „Nechte maličké
přijít ke mně“ uspořádat v Arše malou výstavu. Fotografie odevzdávejte v
obálce označené vaším jménem, rokem i místem konání a pokud možno i
jménem kněze/katechety do 20. listopadu faře. Nezapomeňte připsat
telefonický či e-mailový kontakt na vás. Fotografie vám samozřejmě v pořádku
vrátíme. Redakční tým Setkání
Venku se už ochladilo, proto prosím zavírejte vstupní dveře do kostela - boční i
hlavní vchod. Děkujeme.
Slůňata v říjnu – stará huť Františka. Slůňata jsou pravidelné akce tatínků
s dětmi - www.slunata.com. Sraz v sobotu 21. října v 9 hodin u kostela (odjezd v
10:01 h z hl. nádraží). Trasa: Babice - Býčí skála - Stará huť Františka - Adamov
(cca 12 km). S sebou: oblečení do přírody, dobré boty, jídlo a pití + něco na
opečení na ohni. Kdo má, tak luk a šípy. Návrat do 18 hodin do Bystrce.
Informace: jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
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.
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.
Nakladatelství a knihkupectví Cesta vás zve na přednášku Marka Orko Váchy
"Chuť žít" spojenou s autogramiádou jeho nové knížky Nevyžádané rady
mládeži, která se koná v neděli 15. října v 17 hod v kostele sv. Tomáše v Brně.
Hyacinta - Zázrak z Fatimy. Příběh Hyacinty, jednoho ze tří dětí, kterým se
v roce 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, uvede Tv Noe v premiéře v neděli
15. října ve 20 hodin. Repríza bude v pondělí 16. října od 15:15 hodin.
Zdravotníky (i ty církvi vzdálenější) zveme na pouť zdravotníků k blahoslavené
Marii Restitutě do duchovního centra v Brně – Lesné (Nezvalova 13, konečná
tramvaje 9 a 11) v neděli 29. října v 17 hod. Program: adorační modlitba, v 17:30
hod. mše svatá, seznámení se sestrou Restitutou, občerstvení. Slovem poslouží
nemocniční kaplan P. Jan Zachoval.
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