INFO
Bystrc, 20. května 2018

č. 18/20

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o otevřenost darům Ducha Svatého.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 20. května:
slavnost Seslání Ducha Svatého
Končí doba velikonoční.
Pondělí, 21. května: památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek, 24. května:
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota, 26. května:
sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle, 27. května:
slavnost Nejsvětější Trojice
Čtení z neděle 20. května: Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 15,26-27; 16,12-15
Pozvání:
Neděle, 20. května:
Úterý, 22. května:
Čtvrtek, 24. května:
Pátek, 25. května:
Pátek, 25. května:
Sobota, 26. května:
Sobota, 26. května:
Neděle, 27. května:

19:30; kostel; večer chval s bystrckou scholou
8:00; zastávka trolejbusu Kamenolom; vycházka pro
seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
17:00 – 23:00; Archa; Noc kostelů
7:30; fara; umývání oken
9:00; fara; ministrantská schůzka
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka při bohoslužbách v neděli 20. května je určena na Charitu.
Večer chval s bystrckou scholou se uskuteční v neděli 20. května po večerní
mši svaté v 19:30 h ve farním kostele. Všichni jste srdečně zváni.
Z rozhodnutí papeže Františka bude nově v církvi první pondělí po slavnosti
Seslání Ducha Svatého slavena památka Panny Marie, Matky církve. Doposud
byla Panna Maria, Matka církve v tento den připomínána pouze v Polsku
a v Argentině.
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.

Klub seniorů od svatých Janů zve na pravidelnou úterní vycházku, 22. května
půjdeme ze Žabovřesk přes Palackého vrch do Komína. Odjezd trolejbusu
č. 30 ze zastávky Kamenolom je v 8:06.
Noc kostelů se bude konat v pátek 25. května 2018 také v Arše. Tuto akci
připravují společně členové církve římskokatolické, metodistické a bratrské.
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. Vlastní kbelíky, příp. i vaše
oblíbené mycí náčiní vítáno.
Publikace tiskového apoštolátu FATYM budou k zakoupení v předsíni kostela
v neděli 10. června během dopoledních bohoslužeb.
Biřmovanci se sejdou na faře v neděli 10. června.
Již tradiční farní pouť na Vranov se uskuteční v sobotu 15. září, mše svatá bude
slavena v 15 hodin.
Fotografie, které jste zapůjčili na výstavu I. svaté přijímání v proměnách času,
si můžete vyzvednout na faře u Evy Máchové.
Knihovna Biskupství brněnského pořádá přednášku Prof. PhDr. Vladimíra
Smékala „Psychologie duchovního života“. Akce se koná ve čtvrtek 24. května
od 17 hodin v sále kláštera alžbětinek, Kamenná 36, Brno.
"FULL of LIFE" je křesťanský open-air festival, který proběhne v sobotu 26.
května v Brně - Řečkovicích. Letošní ročník má kromě bohatého programu pro
děti připraveny i zajímavé přednášky pro mládež (Tomáš Řehák, biskup Pavel
Konzbul, členové komunity Cenacolo). Vystoupí také divadelní soubor Kapor na
scéně, hudební uskupení Brno Gospel Choir, skupina Way to go a slovenská
kapela ESPÉ. Více na www.fulloflife.cz.
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