INFO
Bystrc, 10. června 2018

č. 18/23

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Děkujme a prosme za naše dobrodince.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. června:
10. neděle v mezidobí
Pondělí, 11. června: sv. Barnabáše, apoštola
Středa, 13. června:
sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Pátek, 15. června:
sv. Víta, mučedníka
Neděle, 17. června:
11. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 10. června: Gn 3,9-15; 2 Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35
Pozvání:
Neděle, 10. června:
Neděle, 10. června:
Pondělí, 11. června:
Úterý, 12. června:
Čtvrtek, 14. června:
Pátek, 15. června:
Sobota, 16. června:

dopoledne; kostel; prodej publikací tiskového apoštolátu
Fatym
18:30; fara; setkání biřmovanců
19:10; fara; schůzka členů farní charity
8:00; dopravní terminál ZOO, zastávka autobusu 303;
vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 7:30; úklid kostela

Oznámení:
V neděli 17. června se při všech bohoslužbách uskuteční sbírka na opravy ve
farnosti.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku z Rakovce přes Ríšovu
studánku k hradu Veveří. Sraz v úterý 12. června v 8:00 na zastávce autobusu
č. 303 - dopravní uzel ZOO, odjezd v 8:14. Trasa dlouhá 6,2 km nevede pouze po
rovině.
Úklid kostela proběhne v sobotu 16. června. Začínáme po ranní mši svaté (asi
v 7.30 h), ale zapojit se můžete i později. Budeme potřebovat také muže, kteří by
si vzali na starost drhnutí lavic, což je fyzicky namáhavější práce. Prosíme, pokud
můžete, přijďte pomoci alespoň na chvíli! Kdo můžete, vezměte si vlastní kbelík.
Farní duchovní obnova. Na sobotu 8. prosince plánujeme v naší farnosti
duchovní obnovu s P. Pavlem Kafkou.

Farní slavnost se bude konat v neděli 24. června. Ve 14:30 h bude v kostele
slavnostní Te Deum a od 15 h vás srdečně zveme k přátelskému posezení na
farním dvoře. Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek na farní
slavnost můžete přinést 24. června před dopoledními bohoslužbami do předsíně
kostela, kde si je převezme služba. Pokud byste se mohli zapojit i s další pomocí
(od 13:30 h chystání stolů a občerstvení, obsluha během posezení,…), budeme
moc rádi.
Prázdninovou biblickou školu Vacation Bible School pořádá Sbor Evangelické
církve metodistické v Brně ve dnech 9. -13. 7. 2018 v ekumenickém centru
Archa, Lýskova ulice, Brno-Bystrc. Program je určen pro předškolní děti a jejich
doprovod i pro školní mládež. Znalost angličtiny není nutná. Společný program
pro všechny věkové kategorie začíná vždy v 9 h a končí okolo 12 h. Hry, písničky
a povídání na biblická témata připravují metodisté z USA. Další informace
www.vacation-bible-school.webnode.cz, e-mail brno@umc.cz, nebo telefonicky
732 491 494.
Diecézní muzeum v Brně připravilo k 100. výročí vzniku naší republiky výstavu
s názvem „Tváře místní církve“. Jejím cílem je představit duchovní i laické
osobnosti spojené s životem v sedmi brněnských farnostech. Výstava je
zpřístupněna až do 17. června 2018 vždy o sobotách a nedělích od 9 do 17 h
mimo časy bohoslužeb v těchto chrámech: katedrála sv. Petra a Pavla, kostel
Nalezení svatého Kříže, kostel sv. Jakuba, sv. Tomáše, sv. Michala, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie a kaple Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Teologický kurz. Začátkem října 2018 bude zahájen nový ročník Teologického
kurzu (dále TK). Je určen věřícím římskokatolického vyznání, kteří již mají
základní náboženské vědomosti a byli také biřmováni. Kurz probíhá o sobotách
v přibližně čtrnáctidenních intervalech a ukončen bude na počátku června 2019.
Jeho účastníci se seznámí se základy systematické teologie, biblistiky, liturgiky,
morální a pastorální teologie, církevních dějin a církevního práva. Podle počtu
přihlášených bude místem konání buď Biskupské gymnázium v Brně, nebo sál
Biskupství brněnského na Petrově 2 v Brně. TK je základem, na nějž pak
v dalším roce navazuje kurz Katecheta nebo kurz Služba ve farnosti. Informace
ke kurzu, plánované termíny a formulář přihlášky bude před prázdninami na
www.brno.biskupstvi.cz/kc.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen:
Tento měsíc se v rámci celosvětové sítě modliteb s papežem modleme za to, aby
v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté
a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.
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