INFO
Bystrc, 4. března 2018

č. 18/09

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za ty, kteří o Velikonocích přijmou křest.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 4. března:
3. neděle postní
Neděle, 11. března:
4. neděle postní
Čtení z 3. neděle postní: Ex 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jan 2,13-25
Pozvání:
Neděle, 4. března:
Středa, 7. března:
Čtvrtek, 8. března:
Pátek, 9. března:
Neděle, 11. března:
Neděle, 11. března:

mezi dopoledními bohoslužbami v kostele výměna lístků
Živého růžence; po každé mši svaté nabídka brožur
tiskového apoštolátu FATYM
16:00; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
17:00; Archa; cestovatelský podvečer
19:00; fara; příprava na biřmování

Oznámení:
Sbírka Svatopetrský haléř minulou neděli vynesla 32 916,- Kč. Upřímné Pán
Bůh zaplať!
Pravidelné vycházky pro seniory opět začínají. Klub seniorů od svatých Janů
zve na vycházku nenáročným terénem v okolí Svratky. Sraz v úterý 6. března
v 8 hodin na tramvajové zastávce ZOO.
Další beseda z cyklu cestovatelských podvečerů, tentokrát s Františkem
Zajíčkem na téma „Pěší poutě na Velehrad ve 21. století“, se bude konat
v neděli 11. března od 17 h v Arše.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 11. března po večerní mši sv.
(v 19 h) na faře.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele. Zájemci, kteří byste byli ochotni
předčítat, zapište se prosím v sakristii. Některé středy jsou ještě neobsazené.
Svátost pomazání nemocných bude v našem kostele udělována o 5. neděli
postní 18. března při dopoledních bohoslužbách.

Orel jednota Brno - Bystrc pořádá v sobotu 10. 3. 2018 lyžařský zájezd na
Hochkar. Nabízíme zájemcům poslední místa v autobusu. Vyjíždí se v 5 hod. od
kostela. Plakát v předsíni kostela. Informace: Jan Suchý, tel. 605 162 706.
Zveme všechny farníky na křížovou cestu Údolím oddechu. Sraz v pátek 16.
března ve 20 hod. na zastávce Kamenolom. Předpokládané ukončení cca ve
21:30 hod. S sebou doporučujeme vhodnou obuv a baterku. Těší se Šobovi.
Milé maminky, v Arše se bude od března konat pravidelné setkávání maminek
na rodičovské dovolené. Cílem setkání je sdílení křesťanských hodnot při
výchově dětí i prožívání vlastního mateřství. Schůzky budou mít formu hry,
povídání, vycházek a modlitby. Termín první schůzky vzejde ze společné
domluvy. Kdo máte zájem, ozvěte se na mail nebo telefon: Petra Mertová, tel.
732 264 594, mertao@chello.cz.
Poutní mše svatá ve Vranově u Brna je pro naši farnost domluvena na sobotu
15. září 2018 v 15 hodin.
24 hodin pro Pána. Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční
iniciativa 24 hodin pro Pána, která se má konat každoročně z pátku na sobotu
před 4. nedělí postní. V tomto roce jsou to dny 9. a 10. března.
V Brně bude v pátek 9. 3. 2018 v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice)
od 9 do 20 h příležitost ke svaté zpovědi, současně bude vystavena Eucharistie.
Od 20 do 22 h pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc, tj.
chvíle ztišení, modlitby a příležitosti ke svátosti smíření. www.nikodemovanoc.cz.
Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově v sobotu 24. března. Mottem letošního setkání je citát z Lukášova
evangelia: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Organizační
informace, přehled tematických diskusních skupin a rezervace do nich budou
postupně zveřejňovány na www.brno.signaly.cz.
27. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně je inspirován
motivem a symbolikou zahrady, vinice. Jeho koncerty tradičně zaznějí
v brněnských chrámech od 25. března do 8. dubna 2018. Program jednotlivých
koncertů a bližší informace najdete na stránkách www.filharmonie-brno.cz.
Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé
pracující na akci Studentský Velehrad, která se uskuteční ve dnech 19. až 22.
dubna 2018 na Velehradě. Letošní již čtrnáctý ročník nabídne opět společné
slavení eucharistie, přednášky, setkání v diskusních skupinkách a večerní
programy. Přihlašování je možné prostřednictvím http://studentskyvelehrad.cz.
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