INFO
Bystrc, 25. března 2018

č. 18/12

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o dar statečnosti,
abychom Pána dovedli následovat i na cestě křížové.

Z církevního kalendáře:
Neděle, 25. března: Květná (pašijová) neděle
Při mši svaté v 10.00 žehnání ratolestí a průvod.
Čtvrtek, 29. března:

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně
Mše svatá v kostele v 18.30, v Arše ve 20.00

Pátek, 30. března:

Velký pátek – den přísného postu
Velkopáteční obřady v Arše v 16.30, v kostele v 18.30

Sobota, 31. března:

Velikonoční vigilie v kostele v 19.00, v Arše ve 21.30

Neděle, 1. dubna:

slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční
Po každé mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy.
Při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor.

Pondělí, 2. dubna:

Pondělí v oktávu velikonočním
Bohoslužby v kostele: 7.30, 8.45,10.00, večerní mše svatá
nebude.

Čtení z Květné neděle: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 15,1-39 (zkrácené)
Pozvání:
Neděle, 25. března:
Neděle, 25. března:
Neděle, 25. března:
Úterý, 27. března:
Neděle, 1. dubna:

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
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka okolím Kohoutovic
dopoledne; výměna lístků Živého růžence

Křížovou cestu se budeme modlit v kostele ještě tuto neděli a ve středu 28.
dubna od 18 h a na Velký pátek od 14.30 h.
Getsemanskou zahradu a Boží hrob v kostele bude možné navštívit od 20 h na
Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie.

Oznámení:
Od této neděle budou všechny večerní mše svaté v kostele a úterní mše
svatá v Arše začínat v 18.30 h.
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy "První svaté přijímání v proměnách
času", která proběhne dnes v 16 hodin v Arše. Přijďte si prohlédnout fotografie
zapůjčené našimi farníky a zavzpomínat na tento váš velký den. Výstava potrvá
přibližně měsíc.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku okolím Kohoutovic. Sraz
v úterý 27. března v 8 hodin – dopravní uzel ZOO.
Missa chrismatis. Na Zelený čtvrtek v 9 h v katedrále na Petrově se koná mše
svatá celebrovaná otcem biskupem Vojtěchem za přítomnosti kněží z celé
diecéze. Při této mši se světí oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Jste
srdečně zváni!
„Getsemanskou zahradu“ a „Boží hrob“ v kostele bude možné navštívit od 20
hodin na Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie. Kostel však nesmí zůstat
otevřený bez dozoru. Zájemci, kteří byste byli ochotni kdykoliv v této době držet
hodinovou „modlitební stráž“, zapište se v sakristii kostela. Prosíme zvláště muže
o službu v nočních a brzkých ranních hodinách.
V kostele se našlo několik dětských knížek. Můžete si je vyzvednout u paní
kostelnice v sakristii.
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
finanční účetní s pracovištěm v Brně. Přihlášku je nutné podat do 13. dubna
2018. Více informací na vývěsce v kostele a na www.biskupstvi.cz.
„Tři dny křesťanské spirituality“ se konají ve dnech 13. až 15. dubna 2018.
Letos pozvání přijal benediktinský mnich P. Anselm Grün. Všechny podrobnosti
k programu najdete na stránkách www.kna.cz, www.biskupstvi.cz a na letáčku
v předsíni kostela.
Zážitkový akční víkend „Přežít“ připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči
pro tatínky a jejich syny od 11 do 14 let. Koná se 13. – 15. 4. 2018 v DCŽM
Vesmír v Deštném v Orlických horách. Účastníci se mohou těšit na netradiční
zážitkové aktivity i duchovní program. Přihlášky a více informací na www.crsp.cz.
Diecézní setkání pro rozvedené se koná v sobotu 14. dubna od 9 do 16 h.
Setkání bude zahájeno mší sv. v katedrále na Petrově a po ní budou následovat
přednášky ve Společenském sále CRSP, Biskupská 7. Po celý den je zajištěna
duchovní služba k individuálnímu rozhovoru či ke svátosti smíření. www.crsp.cz
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