INFO
Bystrc, 15. dubna 2018

č. 18/15

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za rodiny ve válkou zmítané Sýrii.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 15. dubna:
3. neděle velikonoční
Neděle, 22. dubna:
4. neděle velikonoční
Čtení z 3. neděle velikonoční: Sk 3,13-15.17-19; 1 Jan 2,1-5a; Lk 24,35-48
Pozvání:
Neděle, 15. dubna:
Úterý, 17. dubna:
Čtvrtek, 19. dubna:
Pátek, 20. dubna:
Sobota, 21. dubna:

19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
9:00 – 16:00; Společenské centrum; sbírka šatstva

Oznámení:
Dnes se koná národní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí
Středního a Blízkého východu.
Tato sbírka je vyhlášena rozhodnutím plenárního zasedání ČBK a je možné se do
ní zapojit také prostřednictvím složenky v Katolickém týdeníku (KT 15) nebo
přispět přímo na účet 55660022/0800 s variabilním symbolem 182. Více
informací naleznete na nástěnce v předsíni kostela či na webu Charity Česká
republika: www.svet.charita.cz/pomahejte-s-nami/charita-pro-syrii/.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben:
„Modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na
svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.“
Dnes vychází farní občasník Setkání. Téma: Adopce na dálku i nablízko.
Výtisky jsou k dispozici v předsíni kostela.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku kolem Zoologické zahrady.
Sraz v úterý 17. dubna v 8 h – dopravní uzel ZOO. Čeká nás 6,6 km nepříliš
náročným terénem.
Příprava ke svátosti biřmování se koná dnes od 19:30 h na faře.
Příští ministrantská schůzka bude v sobotu 28. dubna.

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.
Dva večery o manželství a rodičovství se budou konat 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.
Dokumentární film o kardinálu Štěpánu Trochtovi s názvem „Tíha oběti“ bude
promítán ve středu 18. dubna v 19 h ve farním sále pod kostelem Panny Marie
Pomocnice v Brně Žabovřeskách, následuje beseda s jeho režisérem Zdeňkem
Zvonkem.
Je zahájeno přihlašování do kurzů Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka
pro příští akademický rok. Kurzy pořádá Akademie třetího věku a Biskupství
brněnské, budou se konat v Brně v Bakalově sále, Žerotínovo nám. 6. Přihlásit se
můžete osobně na recepci Centra pro rodinu a sociální péči na Biskupské ul. 7
nebo na www.a3vbrno.cz. Přihlášky také najdete v předsíni kostela.
Exercicie v Medjugorje s knězem a psychologem P. Karlem D. Skočovským
proběhnou ve dnech 2. – 8. 7. 2018. Více informací na www.zajednahlubinu.cz.
Ve dnech 11. až 15. července 2018 se uskuteční 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 proběhne 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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