INFO
Bystrc, 22. dubna 2018

č. 18/16

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Modleme se za kněze, aby obstáli ve všech podmínkách, ve kterých jsou;
aby trvale vydávali svědectví Kristu a pracovali ve prospěch jeho církve.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 22. dubna:
4. neděle velikonoční
neděle Dobrého pastýře
Světový den modliteb za duchovní povolání
Pondělí, 23. dubna:
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního
patrona pražské arcidiecéze
Úterý, 24. dubna:
sv. Jiří, mučedníka
Středa, 25. dubna:
svátek sv. Marka, evangelisty
Neděle, 29. dubna:
5. neděle velikonoční
Čtení ze 4. neděle velikonoční: Sk 4,8-12; 1 Jan 3,1-2; Jan 10,11-18
Pozvání:
Úterý, 24. dubna:
Čtvrtek, 26. dubna:
Pátek, 27. dubna:
Neděle, 29. dubna:

8:00; tramvajová zastávka ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka – poděkování. Minulou neděli proběhla národní sbírka na pomoc při
obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. V naší farnosti
bylo darováno celkem 62 787,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Postní almužna v naší farnosti činila celkem 4 871,- Kč. Peníze budou předány
Diecézní charitě Brno.
Zbývající výtisky občasníku Setkání jsou k dispozici v předsíni kostela.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku ze Žabovřesk přes Komín do
Králova Pole. Sraz je v úterý 24. dubna v 8 h na tramvajové zastávce ZOO, čeká
nás chůze 5,5 km nepříliš náročným terénem.
Příští ministrantská schůzka proběhne v sobotu 28. dubna, v sobotu 12. května
schůzka nebude.

Zveme ministranty na diecézní pouť, která se koná 5. května 2018 ve Vranově
u Brna. Zájemci, přihlaste se co nejdříve u pana faráře.
Příští příprava ke svátosti biřmování bude 6. května na faře.
Májové pobožnosti v Kníničkách. Každé květnové úterý od 17:30 h budou
probíhat v kapli v Kníničkách májové pobožnosti, v úterý 29. května v 17:30 h zde
bude sloužena mše svatá. Odjezd autobusu č. 302 z Bystrce v 17:14, zpět
z Kníniček v 18:10 a v 18:40.
Z farního kalendáře:
Svatodušní novéna: 11. – 19. května
Hody v Rozdrojovicích: neděle 13. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého: neděle 20. května
I. svaté přijímání dětí z naší farnosti: neděle 3. června
Bystrcké hody: sobota 23. června
Farní hodová slavnost: neděle 24. června
Hody v Kníničkách: čtvrtek 5. července
Pouť ke cti svatého Peregrina se koná v úterý 8. května v Ořechově. Ve 14:00
vyjde průvod od pneuservisu na Kyselkově ulici v Ořechově, v 15:00 bude
sloužena mše sv. u lesní kaple. V případě nepříznivého počasí bude mše sv.
v kostele Všech svatých v Ořechově.
Dobročinný koncert na podporu Domácího hospice Tabita se uskuteční v pátek
4. května v 18 h v kostele ČCE Brno – Židenice, Jílkova 74 a ve středu 9. května
ve 20 h v kostele sv. Jakuba v Brně. V pestrém repertoáru se představí sbor
s názvem RSS (Radostí spojené sbory), který je tvořen zpěváky a muzikanty
z různých míst a tradic.
Oratorium Stabat Mater Antonína Dvořáka v podání pěveckého sboru Rastislav
můžete vyslechnout v neděli 13. května od 18 h v kostele Narození Panny Marie
ve Vranově u Brna. Vstupné je dobrovolné, místenky v ceně 100,- Kč je možné
získat v INFO Blansko (Rožmitálova 6).
V sobotu 2. června 2018 proběhne v Brně konference s názvem „Bludné nauky
a praktiky v životě křesťana a Ježíšova uzdravující moc“, kterou pořádá
pastorační tým modliteb exorcismu. Počet účastníků je omezen, bližší informace
a možnost přihlášení na www.exorcismus.eu.
Je zahájeno přihlašování do kurzů Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka
pro příští akademický rok. Kurzy probíhají 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.
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