INFO
Bystrc, 30. září 2018

č. 18/31

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Abychom se na přímluvu sv. Terezie od Dítěte Ježíše učili opravdové pokoře.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 30. září:
26. neděle v mezidobí
Pondělí, 1. října:
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý, 2. října:
památka svatých andělů strážných
Čtvrtek, 4. října:
sv. Františka z Assisi
Pátek, 5. října:
I. pátek v měsíci
Neděle, 7. října:
27. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 30. září: Nm 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9, 38-43.45.47-48
Pozvání:
Neděle, 30. září:
Úterý, 2. října:
Středa, 3. října:
Čtvrtek, 4. října:
Pátek, 5. října:
Pátek, 5. října:
Sobota, 6. října:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
8:00; dopravní uzel ZOO – zastávka tramvaje č. 1;
vycházka pro seniory
16:30; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:30 h příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; kostel; prvopáteční pobožnost
po ranní mši svaté; kostel; pobožnost k Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie

Oznámení:
Sbírka na fond PULS – poděkování. Na fond PULS bylo v naší farnosti
darováno 35 508,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na pohodlnou
vycházku Wilsonovým lesem na Svrateckou - 5 km pouze z kopce a po rovině.
Sraz v úterý 2. října v 8:00 hod. na zastávce tramvaje č. 1 – dopravní uzel ZOO.
Měsíc růžence v Arše. V měsíci říjnu se budeme každé úterý v Arše modlit
růženec doprovázený zpěvem z kancionálu (píseň 814 Zdráva buď, nebes
královno). Proto bude začínat modlitba růžence o 15 minut dříve - tedy v 17:45
hod.

Od 1. října začne vyučování náboženství na faře i na školách. Rozvrh výuky
najdete na www.faby.cz a na vývěsce v předsíni kostela.
Ve středu 3. října je uzávěrka farního občasníku Setkání. Téma: "Kdo mě
vyzná před
lidmi...".
Své příspěvky můžete poslat
na
adresu
farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdat přímo na faře pastorační asistentce.
V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Jejich seznam ceny a najdete na vývěsce v předsíni kostela.
Příští příprava na svátost biřmování bude v neděli 14. října po večerní mši sv.
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 (mob. 737 205 751).
Rozmlouvání s biskupem Pavlem Konzbulem. Ve středu 10. října v 19 hodin
se v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách koná další díl
Žabovřeského rozmlouvání, tentokrát s brněnským pomocným biskupem Pavlem
Konzbulem. S moderátorem P. Zdeňkem Jančaříkem si bude povídat o svých
knihách, o dvou letech biskupského působení v brněnské diecézi a o víře
v dnešní době. Rozmlouvání bude přenášeno přímým přenosem na facebookové
stránce Boscopoint.
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. Lektoři: Manželé Vykydalovi a Peroutovi z CRSP
v Brně. Více informací najdete na www.crsp.cz, milana.vykydalova@centrum.cz.
Podzimní víkendový formačně-vzdělávací kurz Klíč k vydařenému manželství
je určen mladým lidem ve věku 18 až 35 let (zadaným i nezadaným) a je
inspirován životním příběhem italského páru Chiary a Enrica Petrillových.
Přihlásit se můžete do 19. října 2018. Více informací na www.biskupstvi.cz nebo
barciakova@biskupstvi.cz.
Projekt „Seniorská obálka“ pomůže v situacích ohrožení zdraví nebo života. Na
kartu, kterou si můžete stáhnout na https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46seniorska-obalka.html vyplníte své jméno, datum narození, údaje o svých
alergiích, nemocech a lécích, kontakty na blízké osoby a praktického lékaře.
Vyplněnou kartu umístíte na dveře lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří.
Složky záchranného systému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná
služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informovány a budou ji v případě
potřeby hledat vždy na těchto místech.
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