INFO
Bystrc, 8. dubna 2018

č. 18/14

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za ochranu a Boží pomoc pro všechny, kdo pracují v dopravě,
zvláště za kapitány lodí.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 8. dubna:
2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)
Pondělí, 9. dubna:
slavnost Zvěstování Páně
Středa, 11. dubna:
sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Neděle, 15. dubna:
3. neděle velikonoční
Čtení z 2. neděle velikonoční: Sk 4,32-35; 1 Jan 5,1-6; Jan 20,19-31
Pozvání:
Pondělí, 9. dubna:
Úterý, 10 dubna:
Čtvrtek, 12. dubna:
Pátek, 13. dubna:
Neděle, 15. dubna:

19:10; fara; schůzka členů farní charity
8:00; zastávka Kamenolom; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Pokladničky s postní almužnou můžete odevzdat tuto neděli v sakristii.
Setkání rodičů prvokomunikantů v Arše. V pátek 13. dubna v 17.15 h (po
dětské mši svaté) se v Arše koná setkání rodičů, jejichž děti se připravují
k prvnímu svatému přijímání.
Příští neděli 15. dubna proběhne při mších svatých národní sbírka na podporu
repatriace migrantů ze zemí Středního východu. Tato sbírka byla vyhlášena
plenárním zasedání ČBK ve spolupráci s Charitou ČR.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku na Palackého vrch. Sraz v úterý
10. dubna v 8 h na tramvajové zastávce Kamenolom.
Příští neděli vyjde farní občasník Setkání.
Příprava ke svátosti biřmování bude v neděli 15. dubna od 19:30 h na faře.
Až do konce dubna jsou v Arše vystaveny fotografie z I. svatého přijímání, které
laskavě zapůjčili naši farníci. Přijďte si i vy prohlédnout výstavu "První svaté
přijímání v proměnách času" a zavzpomínat na tento váš velký den. Archa
bývá otevřena cca 30 minut před každou mší svatou.

Sbírka šatstva pro charitní šatník proběhne v sobotu 21. dubna od 9 do 16 h ve
Společenském centru na ul. Odbojářská v Brně - Bystrci. Přinést můžete letní
i zimní oblečení, lůžkoviny, látky (minim. 1 m), boty, batůžky, nádobí, hygienické
potřeby, čistící prostředky a funkční nářadí.
„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.
Kurz Tři slova pro rodinu: „Smím?“ „Děkuji.“ „Promiň.“ Pastorační středisko
Biskupství brněnského nabízí cyklus pěti setkání pro rodiče, které bude probíhat
v Brně v sále na Petrově 9 od 14. 4. 2018. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na
posílení rodičovských kompetencí ve výchově s důrazem na komunikaci a vztahy
v rodině. Kurz je zdarma. Více na www.biskupstvi.cz.
Diecézní setkání pro rozvedené se koná v sobotu 14. dubna 2018 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
Děkovná svatá liturgie při příležitosti založení řeckokatolické farnosti v Brně
u sv. Maří Magdalény bude slavena v neděli 15. dubna od 10:15 hodin.
Dva večery o manželství a rodičovství proběhnou v úterý 17. dubna a 15.
května vždy od 18:30 h v Domku Svaté rodiny, Bašného 40, Brno – Kohoutovice.
Promluví MUDr. Maria Fridrichová, lektorka ostravského střediska pro rodinu
a sociální péči. Více na www.farnostzebetin.cz.
Ve dnech 11. až 15. července 2018 proběhne v areálu výstaviště v Brně další
Katolická charismatická konference. Hlavním hostem bude letos francouzský
kněz René-Luc. Program najdete na stránkách www.konference.cho.cz, kde je již
také spuštěno přihlašování.
Letní škola liturgiky. Od 21. do 26. srpna 2018 se uskuteční v želivském
klášteře Letní škola liturgiky věnovaná letos mši svaté. Jejím cílem je umožnit
účastníkům hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, více si
zamilovat církev a její bohoslužbu a být lépe disponováni pro účast na
posvátných tajemstvích. Přihlášení je možné do 15. června 2018. Podrobné
informace na www.liturgie.cz/letni-skola.
Diecézní charita Brno hledá lékaře do týmu Domácího hospice sv. Lucie
v Brně. Informace poskytne Mgr. Irena Prokšová, mob. 605 209 613,
irena@proksova.charita.cz.
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