INFO
Bystrc, 29. října 2017

č. 17/35

Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Prosme za naši farnost.“
Slovo kaplana:
„Totéž, co vidíme, že se zde hmotně uskutečnilo ve vybudování stěn, ať se
duchovně uskutečňuje v našem srdci, a totéž, co zde vidíme vybudované
z kamene a ze dřeva, ať se působením Boží milosti dokoná i ve vás .“(sv. Augustin)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 29. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Středa, 1. listopadu: slavnost Všech svatých – doporučený svátek
mše svatá v kostele v 18 h (poté dušičková pobožnost)
Čtvrtek, 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše svatá v kostele ráno v 7 h, večer v 18 h (poté
dušičková pobožnost), mše sv. v Arše ve 20 h
Pátek, 3. listopadu:
první pátek v měsíci
Sobota, 4. listopadu: sv. Karla Boromejského, biskupa
Pozvání:
Neděle, 29. října:
Úterý, 31. října:
Středa, 1. listopadu:
Čtvrtek, 2. listopadu:
Pátek, 3. listopadu:
Neděle, 5. listopadu:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
8:00; dopravní terminál ZOO; vycházka pro seniory
16:00; fara; společenství seniorů
8:00 – 17:00; kostel; adorační den farnosti
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
od 14:00 do 18:00 hod. příležitost ke svátosti smíření
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
Změna času. Od této neděle 29. října budou všechny večerní mše svaté
v kostele a úterní mše v Arše začínat v 18 hod.
Misijní neděle 2017 - poděkování. Při akci Misijní koláč bylo vybráno 12 500,Kč. Kostelní sbírka na misie činila 49 151,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem,
kdo jakýmkoliv způsobem podpořili akci misijního díla!
Živý betlém 2017. Hledáme 12 dětí ve věku 6 - 10 let (zatím se přihlásily pouze
čtyři), které by se 25. prosince rády zapojily do scénky u živého betléma.
Nácviky budou probíhat od 10. listopadu vždy v pátek v 17 h v Arše. Přihlaste se
na faře nebo Markovi Borskému - marabora@centrum.cz, tel. 731 907 688.

Poslední letošní vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve
seniory na vycházku „Z Kníniček na přehradu“. Sraz v úterý 31. října v 8:00 hodin
v Bystrci, terminál ZOO, odjezd autobusu č. 302 v 8:13 hod.
Dnes vychází občasník bystrcké farnosti Setkání na téma „Nechte maličké
přijít ke mně.“ Výtisky jsou zdarma k dispozici v předsíni kostela.
Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat v týdnu od 1. do 8. 11.
vždy jednou za den při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření
(stačí v blízké době), přijetí svatého přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a
nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je
třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry nebo
v době od 1. do 8. 11. se při návštěvě hřbitova pomodlit za zemřelé.
Společenství seniorů proběhne ve středu 1. listopadu na faře, tentokrát již
v zimním čase od 16 hodin. Srdečně vás zveme!
Ve čtvrtek 2. listopadu je pro naši farnost předepsaný adorační den. V době
od 8 do 17 hodin můžete navštívit kostel k soukromé modlitbě před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní.
Pokud máte doma fotografie z vašeho I. sv. přijímání, budeme moc rádi, když
nám je zapůjčíte, abychom z nich v Arše mohli uspořádat malou výstavu.
Prosíme, odevzdávejte je 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.
OREL - fotbal muži. Hledáme další fotbalisty do našich řad. Hrajeme každý
pátek od 19:30 do 21:00 hodin v tělocvičně na ZŠ Heyrovského. Přihlaste se:
jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Sbírka šatstva pro charitní šatník proběhne ve Společenském centru až na jaře.
Přednáška na téma „Dospívání – území nikoho? Jak být dobrým průvodcem
na cestě k dospělosti“ se koná v rámci formačních setkání katechetů v pondělí
30. října v Brně, v sále na Petrově 2. Přednášející: Mgr. Terezie Pilátová, Ph.D.
Zváni jsou katecheté i další zájemci.
100 let VŘSR – tragédie XX. století je název přednášky historika doc. Jaroslava
Šebka, na kterou jste srdečně zváni. Uskuteční se v úterý 7. listopadu v 19 hodin
v Církevním domově mládeže Petrinum, Veveří 15, Brno.
Diecézní charita Brno hledá zdravotní sestry do týmu Charitní ošetřovatelské
služby. Kontakt: Mgr. Irena Prokšová, Žižkova 3, 602 00 Brno, tel. 605 209 613,
irena.proksova@brno.charita.cz. Letáček najdete na nástěnce v kostele.

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

