INFO
Bystrc, 24. června 2018

č. 18/25

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Děkujme a prosme za naše kněze.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. června:
slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti
Čtvrtek, 28. června:
sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek, 29. června:
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Čtení z neděle 24. června: Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Pozvání:
Neděle, 24. června:
Neděle, 24. června:
Neděle, 24. června:
Úterý, 26. června:
Čtvrtek, 28. června:
Pátek, 29. června:
Neděle, 1. července:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
14:30; kostel; slavnostní Te Deum a svátostné požehnání
15:00; pohoštění na farním dvoře
8:00; dopravní terminál ZOO, zastávka autobusu 50;
vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Nedělní bohoslužby o prázdninách. Od 1. července budou v neděli pouze tři
mše svaté - v 7:30, 10:00 a v 18:30 hod.
Oznámení:
Milí farníci, co nejsrdečněji vás všechny zveme na dnešní farní slavnost.
Při této příležitosti popřejeme oběma našim otcům Pavlům k svátku, Mons.
Vnislavovi k 95. narozeninám a otci Pavlu Fatěnovi navíc k 50. narozeninám. Ve
14:30 hodin bude v kostele slavnostní Te Deum a od 15 hodin se koná přátelské
posezení na farním dvoře.
Dnes vychází farní občasník Setkání s příjemným počtením na téma „Čas
dovolených“. Jako obvykle bude k dispozici v předsíni kostela.
Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2018 - květen 2019) jsou
k dispozici na faře a v sakristii. Přihlašují se pouze děti, které v příštím školním
roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství
nechodily). Náboženství probíhá pro 1. – 4. ročník na základních školách
v Bystrci a od 5. třídy děti docházejí na faru. Aktuální rozvrh výuky najdete během
září na www.faby.cz, v Infu a na nástěnce v kostele.

Klub seniorů od sv. Janů srdečně zve na vycházku z Kohoutovic přes
Bosonohy zpět do Kohoutovic. Sraz v úterý 26. června v 8 hodin na zastávce
autobusu č. 50 - dopravní uzel ZOO, odjezd 8:14 hod.
Poslední dětská mše svatá na zakončení školního roku bude sloužena v Arše
v pátek 29. června. Ukončíme také celoroční „růžencové“ téma, které bylo
připraveno u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně
zveme všechny děti a jejich rodiče. Po mši svaté bude pro děti připraveno malé
občerstvení.
Velké poděkování patří všem, kdo se minulou neděli zapojili do sbírky na opravy
ve farnosti či přispěli bezhotovostně na farní účet. V kostele bylo darováno
50 901,- Kč. Podrobné informace o využití sbírky najdete na www.faby.cz v sekci
Ekonomika.
Sbírka na bohoslovce proběhne v naší farnosti v neděli 1. července.
Krátkou pěší pouť z Bystrce do Kníniček vykonáme ve čtvrtek 5. července,
v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Od bystrckého kostela vyjdeme v 9.30 hod.
Poutní mše svatá u kaple v Kníničkách začne v 10.30 hod.
Výstavu „Matka Tereza - světlo v temnotě dneška" je možné zhlédnout
v kostele sv. Michala v Brně od 12. června do 1. července 2018. Otevřeno je od
úterý do soboty od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin.
V úterý 26. června od 18:15 v Domku Sv. rodiny v Brně – Kohoutovicích
(Bašného 40) představí Marie Štrejbarová projekt Mary’s Meals. Jedná se o
mezinárodní hnutí, které účinně bojuje proti hladu ve světě zaváděním školního
stravování tam, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání.
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
„pracovník oddělení výpočetní techniky“. Přihlášku je třeba odeslat do 15.
července 2018. Další informace najdete na www.biskupstvi.cz v sekci Aktuálně.
Komunita Emmanuel pořádá tyto akce:
Mezinárodní setkání mladých proběhne ve dnech 14. až 19. srpna ve Francii
v Paray-le-Monial. Účastníky čeká společenství mladých lidí, koncert, chvály,
adorace, mše, workshopy a mnoho dalšího. Informace na mladi.emmanuel.cz.
Víkend s malými dětmi - 21. až 23. září 2018 v salesiánském domě Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku. Více informací na na www.emmanuel.cz/rodiny.
Obnova pro manžele – 16. 9., 6. 10. a 20. 10. v Brně, Lidická 24. Setkání pro
povzbuzení a sdílení zkušenosti lidského a duchovního rozměru manželství.
Bližší informace najdete na www.emmanuel.cz/manzele.
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