INFO
Bystrc, 18. března 2018

č. 18/11

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za nemocné z naší farnosti.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 18. března:
5. neděle postní
Při dopoledních bohoslužbách bude udělována svátost
pomazání nemocných.
Pondělí, 19. března: slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie
doporučený svátek, mše sv. v kostele v 7 a v 18 h
Neděle, 25. března:
Květná (pašijová) neděle
Při mši svaté v 10 h - žehnání ratolestí a průvod.
Čtení z 5. neděle postní: Jer 31,31-34; Žid 5,7-9; Jan 12,20-33
Pozvání:
Neděle, 18. března:
Neděle, 18. března:
Úterý, 20. března:
Čtvrtek, 22. března:
Pátek, 23. března:
Sobota, 24. března:
Neděle, 25. března:
Neděle, 25. března:
Neděle, 25. března:

při dopoledních bohoslužbách; udělování svátosti
pomazání nemocných
19:00; kostel; modlitební večer s bystrckou scholou
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory s křížovou
cestou v Chudčicích
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
9:00; sraz před kostelem; jarní výprava Slůňat
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
16:00; Archa; vernisáž výstavy fotografií „První svaté
přijímání v proměnách času“
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Na Květnou neděli začíná letní čas. Od neděle 25. března budou všechny
večerní mše svaté v kostele a úterní mše svatá v Arše začínat v 18.30 h.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
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.

Vycházka pro seniory – křížová cesta Chudčice. Klub seniorů od svatých Janů
zve na vycházku spojenou s křížovou cestou v Chudčičích. Sraz v úterý 20.
března v 8 h - dopravní uzel ZOO. Autobus č. 303 do Veverské Bítýšky odjíždí
v 8:14. Celkem 6,4 (nebo 7,9) km, místy náročným terénem. Kancionál s sebou.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v pátek 23. března od
14 do 18 hodin ve farním kostele.
Slůňata v březnu – po stopách barona Trencka. První jarní výprava se koná
v sobotu 24. března. Sraz: v 9:00 u kostela v Bystrci. Návrat: kolem 19 hodiny.
Trasa: Drahonín – Trenckova rokle - Skryje - cca 10 km. S sebou oblečení a
vybavení do lesa, jídlo a pití na celý den (oběd - opékání na ohni), kdo má, tak
luky. Vzhledem k tomu, že pojedeme auty, tak se přihlaste do 22. 3.
(stambi2@gmail.com). www.slunata.com - výlety tatínků s dětmi.
Vernisáž výstavy "První svaté přijímání v proměnách času" proběhne v Arše
v neděli 25. března v 16 hodin. Srdečně vás na ni zveme a děkujeme všem, kteří
se podíleli na jejím vzniku. Přijďte si prohlédnout fotografie zapůjčené našimi
farníky a zavzpomínat na tento váš velký den. Výstava potrvá přibližně měsíc.
Od 18. do 25. března 2018 probíhá Týden modliteb za mládež v ČR. Biskup
Pavel Posád vyzývá, abychom se k těmto modlitbám připojili také v našich
rodinách a farních společenstvích. Brožurku s modlitbami k této příležitosti
najdete na stránkách www.tmm.signaly.cz a také jako aplikaci pro Android.
Diecézní setkání mládeže se bude konat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově v sobotu 24. března. Informace, přehled tematických diskusních skupin
a rezervace do nich najdete na www.brno.signaly.cz.
„…Tvůj Jan“ je divadelní představení inspirované životem a dílem básníka Jana
Zahradníčka, které můžete shlédnout ve dnech 28., 29. a 30. března 2018 od
19:30 hodin v prostorách bývalé káznice v Brně (vstup Bratislavská 68). Pod
hlavičkou divadla Odjinud účinkují brněnští herci. www.odjinud.cz.
Žabovřeské rozmlouvání o „Plátně z Turína“. Ve středu 28. března v 19 h se
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách (Foerstrova 2) koná
další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát o knize P. Zdeňka Jančaříka "Plátno
z Turína".
Kurz Tři slova pro rodinu: „Smím?“ „Děkuji.“ „Promiň.“ Pastorační středisko
Biskupství brněnského nabízí cyklus pěti setkání pro rodiče. Začne 14. 4. 2018 a
bude probíhat v Brně v sále na Petrově 9. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na
posílení rodičovských kompetencí ve výchově s důrazem na komunikaci a vztahy
mezi rodiči a mezi rodiči a dětmi. Kurz je zdarma. Více na www.biskupstvi.cz.
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