INFO
Bystrc, 5. listopadu 2017

č. 17/36

Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Prosme za zemřelé naší farnosti.“
Slovo faráře:
„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh
těm, kdo ho milují.“ (1 Kor 2,9)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 5. listopadu: 31. neděle v mezidobí
Čtvrtek, 9. listopadu: svátek Posvěcení lateránské baziliky
Pátek, 10. listopadu: sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sobota, 11. listopadu: sv. Martina, biskupa
Neděle, 12. listopadu: 32. neděle v mezidobí
Pozvání:
Neděle, 5. listopadu:
Čtvrtek, 9. listopadu:
Pátek, 10. listopadu:
Pátek, 10. listopadu:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
17:00; Archa; nácvik na živý betlém

Čtení z 31. neděle v mezidobí: Mal 1,14b – 2,2b.8-10; 1 Sol 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Oznámení:
Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat až do 8. listopadu
při splnění tří obvyklých podmínek. Navíc je třeba při návštěvě hřbitova pomodlit
se za zemřelé.
Minulou neděli vyšel občasník bystrcké farnosti Setkání. Zbývající výtisky
jsou zdarma k dispozici v předsíni kostela.
Živý betlém 2017. Hledáme další děti, 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 na adrese marabora@centrum.cz, tel. 731 907 688.
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.

Výprava Slůňat v listopadu. Slůňata jsou pravidelné akce tatínků s dětmi www.slunata.com. Sraz v sobotu 11. listopadu v 9:30 hodin u kostela. Trasa:
autem do Střelic – 10:11 vlak Ivančice – bus Ketkovice – dále do údolí Oslavy
a Chvojnice, hrad Levnov – Senorady (cca 10 km) – bus, vlak Střelice – autem do
Bystrce. S sebou: oblečení do přírody, dobré boty, jídlo a pití + něco na opečení
na ohni, ponožkové nebo papírové koule (2 na osobu). Návrat do 19:30 hodin do
Bystrce. Prosíme, přihlaste se předem: peon@bigy.cz; tel. 724 050 455.
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.
Filmový cestopisný dokument „Camino na kolečkách“ bude slavnostně
uveden v pondělí 6. listopadu ve 20 h v kině Lucerna v Brně. Film zachycuje
atmosféru na svatojakubské cestě Španělskem, kterou absolvoval Jan Dušek,
poutník na invalidním vozíku. Více na www.caminonakoleckach.cz.
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.
Přednáška o Lutherovi. V pondělí 27. listopadu se uskuteční v kostele sv.
Tomáše v Brně přednáška při příležitosti 500 let od vzniku Lutherova
reformačního hnutí, které v minulosti ovlivnilo také dějiny Brna. Na téma „Martin
Luther – 500 let poté“ promluví P. Stanislav Drobný.
Světové setkání rodin s papežem – Dublin 2018. Papež František zve rodiny
celého světa na setkání, které proběhne v irském Dublinu od 21. do 26. srpna
2018. Cestovní kancelář Miklastour organizuje na toto setkání letecký zájezd.
Zájemcům nabízí ve dnech 21. – 24. srpna program formou fakultativních výletů
po Irsku, poté účast na víkendovém programu světového setkání (teologickopastorační kongres, setkání s rodinami, pontifikální mše svatá). Pro účastníky
z Česka hledá Miklastour co nejlevnější a nejvhodnější společné ubytování
a další slevy v rámci oficiálního programu, předběžná cena zpáteční letenky je
7 000,- Kč. V případě zájmu se hlaste co nejdříve (nejpozději do 20. 11. 2017) na
miklastour@miklastour.cz . Více informací najdete na www.rodiny.cz.
Mše za nenarozené děti. Mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které
zemřely před narozením, a za počatý život bude v Brně u minoritů (kostel sv.
Janů) ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 15:30 hodin. Jména dětí (napsaná na lístku –
srdíčku) jsou přinášena v obětním průvodu, můžete je také zaslat na adresu
s.mlada@atlas.cz.
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