INFO
Bystrc, 23. září 2018

č. 18/30

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Na přímluvu sv. Václava prosme o moudrost při rozhodování ve volbách.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 23. září:
25. neděle v mezidobí
Čtvrtek, 27. září:
sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek, 28. září:
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa – doporučený svátek
Mše sv. v kostele: v 6 h (jitřní mše s ranními chválami)
a v 18:30 h. Mše sv. v Arše nebude.
Neděle, 30. září:
26. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 23. září: Mdr 2,12a.17-20; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37
Pozvání:
Neděle, 23. září:
Úterý, 25. září:
Úterý, 25. září:
Čtvrtek, 27. září:
Neděle, 30. září:

19:30; fara; příprava na svátost biřmování
8:00; dopravní uzel ZOO – zastávka tramvaje č. 1;
vycházka pro seniory
17:00; kaple v Kníničkách; modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka na fond PULS. Dnes proběhne sbírka do Fondu na podporu kněží
a pastorace brněnské diecéze. V předsíni kostela je k dispozici zpravodaj fondu,
jehož součástí je i výroční zpráva za rok 2017.
Příprava ke svátosti biřmování (pro ty, kteří již chodili v minulém školním roce)
bude pokračovat dnes po večerní mši svaté (v 19:30 h) na faře.
V pátek 28. září nebude v kostele celodenní adorace.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku z Komína
přes Holednou do Údolí oddechu. Na trase 4,6 km první dva km stále do strmého
kopce. Sraz v úterý 25. září v 8.00 hod. na zastávce tramvaje č. 1 – dopravní uzel
ZOO. Na vycházku srdečně zvou Stanislav Pokorný a František Zajíček, mobil
774 550 336.

Napište příspěvek do farního občasníku. Proč vlastně chodíš do kostela? Ty
v dnešní době věříš v Boha? Možná i vy jste někdy dostali podobnou otázku na
tělo. Byli jste na ni připraveni anebo jste tazatele odbyli a s odstupem času jste
pak třeba litovali promarněné příležitosti k vydání svědectví? Dostali jste se k víře
v pozdějším věku, a to třeba i díky příkladu někoho ze svého okolí? Podělte se
o své vzpomínky, názory a zkušenosti. Příští číslo farního občasníku Setkání
vyjde v říjnu a bude na téma "Kdo mě vyzná před lidmi...". Své příspěvky prosím
pošlete do 3. října na adresu farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdejte přímo
na faře pastorační asistentce. Na vaše příspěvky se těší redakční tým Setkání.
Ztráty a nálezy. V sakristii se hromadí různé dětské knížky, dětské dřevěné
hodiny, sluneční a dioptrické brýle, pouzdra na brýle apod. Své zapomenuté věci
si můžete vyzvednout u paní kostelnice.
Farní tenisový turnaj. 20. října 2018 od 8.30 hod se na dvorcích na ulici Jakuba
Obrovského uskuteční osmnáctý ročník Farního turnaje v tenisu - Memoriálu Ing.
Pavla Lampartera. Tenisty i fanoušky zve na tradiční akci Michal Lamparter
(podrobnosti na telefonním čísle 737 205 751).
Rozvrh výuky náboženství najdete na www.faby.cz a na vývěsce v předsíni
kostela. Začínáme v týdnu od 1. října.
Od pondělí 24. září 2018 bude zahájen kurz Tajemství partnerských vztahů
pro mladé ve věku od 18 do 35 let (pro zadané i nezadané). Komu nevyhovuje
pondělí, může si zvolit úterní cyklus, který začne 25. září. Kurz bude probíhat
v Brně na Petrově 9 jednou za dva týdny vždy od 18 do 20 hodin a je zdarma.
Více informací najdete na www.biskupstvi.cz nebo můžete napsat na
barciakova@biskupstvi.cz.
Kurz Vitamíny pro dobré manželství zahrnuje osm sobotních setkání pro mladé
lidi ve věku od 18 do 35 let. Je inspirován biblickým příběhem Tobiáše a Sáry
a zaměřen na otázky spojené s připraveností na manželství. Kurz bude probíhat
od září do prosince 2018 v Brně na Petrově v čase od 17:30 do 19:30 hodin.
Účast bezplatná. Je možné se přihlásit do 26. září 2018. Více na
www.biskupstvi.cz nebo sdruzenipetrov@gmail.com.
Pro páry jsou určeny víkendové Kurzy partnerství, které pořádá od října a od
listopadu v Osové Bitýšce Diecézní centrum života mládeže Mamre a Centrum
pro rodinu a sociální péči. Témata: Psychologie manželství, rozdíly mezi mužem
a ženou, sebepoznání, partnerská komunikace, sexualita, praktické dovednosti
do manželství. Lektoři: Manželé Vykydalovi a Peroutovi z CRSP v Brně. Více na
www.crsp.cz, www.brno.signaly.cz/mamre, milana.vykydalova@centrum.cz.
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