INFO
Bystrc, 13. května 2018

č. 18/19

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o dar moudrosti, abychom v každé situaci rozeznali,
co je naše pravé dobro.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. května:
7. neděle velikonoční
Poutní slavnost v Rozdrojovicích
Den modliteb za sdělovací prostředky, Den matek
Pondělí, 14. května: svátek sv. Matěje, apoštola
Středa, 16. května:
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Neděle, 20. května:
slavnost Seslání Ducha Svatého
Čtení neděle 13. května: Sk 1,15-17.20-26; 1 Jan 4,11-16; Jan 17,11b-19
Pozvání:
Neděle, 13. května:
Úterý, 15. května:
Čtvrtek, 17. května:
Čtvrtek, 17. května:
Pátek, 18. května:
Sobota, 19. května:
Neděle, 20. května:

10:30; kaple v Rozdrojovicích; poutní mše svatá
7:35; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
7:15; před radnicí; poutní zájezd na Zelenou horu
18:00; kostel; modlitba sv. růžence,
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
21:00; Archa; vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého
19:30; kostel; večer chval s bystrckou scholou

Oznámení:
Sbírka při bohoslužbách v neděli 20. května bude určena na charitu.
Májové pobožnosti příští týden:
Kostel: pondělí, středa, čtvrtek, pátek, neděle v 18:30 h.
Archa: úterý v 18.15 h.
Kaple v Kníničkách: úterý v 17:30 h.
Probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté, nebo v 18:30 (úterý a sobota)
- v Arše ve 20:15, ve čtvrtek až po večerní mši svaté
Děkujeme všem, kdo se ochotně zapojili do přípravy Archy na malování i do
závěrečného úklidu.
Schůzka členů farní charity se v měsíci květnu nekoná.

Klub seniorů od svatých Janů zve na úterní vycházku 15. května z Kuřimi do
Jinačovic. Odjezd autobusu 302 z dopravního uzlu ZOO v 7.43 hod.
Klub seniorů od svatých Janů zve seniory z Bystrce na poutní zájezd na
Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou ve čtvrtek 17. května 2018. Doprovodí nás
pan farář Svoboda; odjezd autobusu v 7:30 hod. od radnice. Cena včetně oběda
250,- Kč. Hlaste se u paní Marie Borisové - mobil 724 285 650.
Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého se bude konat v sobotu 19. května od
21 hodin v Arše.
Večer chval s bystrckou scholou se uskuteční v neděli 20. května po večerní
mši svaté v 19:30 h ve farním kostele.
Výstava "První svaté přijímání v proměnách času" skončila. Za všechny
zapůjčené fotografie i další materiály farníkům ještě jednou děkujeme. Od
příštího týdne si je můžete vyzvednout na faře u pastorační asistentky.
Příští číslo farního občasníku Setkání vyjde v červnu a bude zaměřeno na téma
„Čas dovolených“. Prožili jste dovolenou, při níž jste také načerpali po duchovní
stránce? Pocítili jste dotek Boží přítomnosti ve společenství či o samotě a třeba
tam, kde jste to vůbec nečekali? Své příspěvky prosím posílejte do 20. května na
adresu farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdávejte přímo na faře pastorační
asistentce. Na Vaše příspěvky se těší redakční tým Setkání.
Noc kostelů se bude konat v pátek 25. května 2018 také v Arše. Tuto akci
připravují společně členové církve římskokatolické, metodistické a bratrské.
Kontakt: Petr Cajzl, mob. 739 673 476, e-mail: petr.cajzl@gmail.com.
Program:
17:00 - 23:00 Kavárna
17:00 - 21:00 Nafukovací atrakce pro děti před Archou
18:00 - 18:15 Přednáška: Co mohou říci některé fantasy příběhy
kromě napětí a zábavy
19:00 - 19:15 Barokní hudba
20:00 - 20:15 Přednáška: Věda ve víře a víra ve vědě
21:00 - 21:15 Barokní hudba
22:00 - 22:15 Přednáška: Co mohou říci některé fantasy příběhy
kromě napětí a zábavy
23:00 - 23:10 Závěrečné požehnaní
Umývání oken na faře plánujeme na sobotu 26. května od 7.30 hodin (po ranní
mši svaté). Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci.
Příští ministrantská schůzka bude v sobotu 26. května.
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