INFO
Bystrc, 11. března 2018

č. 18/10

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za sílu pro ty, kteří se věnují mládeži.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 11. března:
4. neděle postní
Úterý, 13. března:
Výroční den zvolení papeže Františka
Neděle, 18. března:
5. neděle postní
Při dopoledních bohoslužbách bude udělována svátost
pomazání nemocných.
Čtení ze 4. neděle postní: 2 Kron 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21
Pozvání:
Neděle, 11. března:
Neděle, 11. března:
Pondělí, 12. března:
Úterý, 13. března:
Čtvrtek, 15. března:
Pátek, 16. března:
Pátek, 16. března:
Neděle, 18. března:
Neděle, 18. března:

17:00; Archa; cestovatelský podvečer
19:00; fara; příprava na biřmování
18:45; fara; schůzka členů farní charity
8:00; zastávka ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
20:00; zastávka Kamenolom; křížová cesta
při dopoledních bohoslužbách; udělování svátosti
pomazání nemocných
19:00; kostel; modlitební večer s bystrckou scholou

Oznámení:
Další beseda z cyklu cestovatelských podvečerů, tentokrát s Františkem
Zajíčkem na téma „Pěší poutě na Velehrad ve 21. století“, se bude konat
tuto neděli 11. března od 17 h v Arše.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na další vycházku
okolím Svratky. Sraz v úterý 13. března v 8 hodin na tramvajové zastávce ZOO.
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.

Bystrcká schola srdečně všechny zve na postní večer s modlitbami, adorací
a zpěvy, který proběhne v neděli 18. března v 19 hodin (po večerní mši svaté)
v kostele. Přijďte se společně ztišit a strávit čas s Bohem.
Milé maminky, v Arše chystáme pravidelná setkání 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. Kontakt: Petra
Mertová, tel. 732 264 594, mertao@chello.cz.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc březen 2018. Papež František
nás vyzývá, abychom zvláště pamatovali na společenství ve farnostech a skupiny
mládeže. Více na www.cirkev.cz v sekci „Aktuality“.
Týden před Květnou nedělí (letos 18. – 25. března) je již tradičně věnován
modlitbám církve za mládež.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v pátek 23. března od
14 do 18 hodin ve farním kostele.
Příští ministrantská schůzka bude až v sobotu 7. dubna.
Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově v sobotu 24. března. Informace, přehled tematických diskusních skupin a
rezervace do nich jsou postupně zveřejňovány na www.brno.signaly.cz.
Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018
v Praze. Organizátoři prosí o včasnou registraci na www.pochodprozivot.cz.
Přihlášeným je nabídnuta zvýhodněná vlaková doprava z Brna (k vlakům budou
přistaveny autobusy přímo na Pražský hrad), přednostní bezpečnostní kontrola
na Pražském hradě a zajištění rychlého oběda na Klárově.
Křesťanské letní tábory:
 Mimoni zasahují - letní tábor pro děti ve věku 7 - 10 let pořádá Salesiánské
středisko mládeže Brno – Žabovřesky od 11. do 17. 8. 2018 v Čučicích.
Přihlašování probíhá přes systém salesianivali.cz.
 Letní stanový tábor pro děti s názvem Výprava X. pro děti od 8 do 13 let se
uskuteční pod záštitou sdružení Petrov 10. – 24. 8. 2018 v Protivanově.
Hlavní vedoucí: Eliška Hegerová, tel. 775 047 290. Více informací a přihlášky
na www.letnistanovytabor.wixsite.com/tabor.
 Skautské středisko Vrbovec pořádá pro děti ve věku 5 – 12 let (nejen pro
skauty) příměstské letní tábory v Bystrci. Bližší informace najdete na
www.vrbovec.skauting.cz/primestsketabory.
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