INFO
Bystrc, 14. října 2018

č. 18/33

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za jednotu mezi křesťany.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 14. října:
28. neděle v mezidobí
Pondělí, 15. října:
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa, 17. října:
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek, 18. října:
svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle, 21. října:
29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Čtení z neděle 14. října: Mdr 7,7-11; Žid 4,12-13; Mk 10,17-30
Pozvání:
Neděle, 14. října:
Úterý, 16. října:
Úterý, 16. října:
Čtvrtek, 18. října:
Pátek, 19. října:
Sobota, 20. října:
Sobota, 20. října:
Neděle, 21. října:

19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:35; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
17:45; Archa; modlitba růžence se zpěvem z Kancionálu
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30; tenisové dvorce na ulici Jakuba Obrovského;
farní tenisový turnaj
18:00 – 19:00; fara; vybírání pečiva na „Misijní koláč“
po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč

Oznámení:
Příprava na svátost biřmování bude dnes po večerní mši svaté.
V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Jejich seznam a ceny najdete na vývěsce v předsíni kostela.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku
z Rozdrojovic do Rozdrojovic v délce 5,5 km; na trase se nelze vyhnout
převýšením. Sraz v úterý 16. října v 8:35 - dopravní uzel ZOO, odjezd autobusu
č. 302 v 8:43 hod.
Mše svatá v Domově pro seniory na ulici Foltýnova bude sloužena v sobotu 20.
října od 15 hodin.

V sobotu 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).
Na Misijní neděli 21. října připravuje bystrcké misijní klubko při Papežském
misijním díle dětí tradiční akci "Misijní koláč". Prosíme tímto dobrovolníky, kteří
by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky, buchty, perníčky, slané
sušenky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe v sobotu 20. října od 18
do 19 h nebo během Misijní neděle na kteroukoli mši svatou. Děti potom budou
tyto "koláčky" a misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie nabízet
farníkům po každé mši svaté.
Příští neděli vyjde občasník bystrcké farnosti Setkání.
Prosíme farníky o důsledné zavírání dveří v kostele a v Arše, aby nám
zbytečně neunikalo teplo.
Živý betlém 2018. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince
odpoledne zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od
listopadu vždy v pátek od 17 h v Arše. Zájemci se mohou přihlásit u pana Marka
Borského, e-mail: marabora@centrum.cz, mob. 731 907 688.
Ve čtvrtek 18. října vyjde knižní rozhovor Aleše Palána s Marií Svatošovou
„Neboj se vrátit domů“. O týden později, 25. října od 17 hodin proběhne
v knihovně Jiřího Mahena v Brně autorské čtení a autogramiáda, na které kromě
Aleše Palána a Marie Svatošové vystoupí několik dalších známých českých
autorů. Více na www.klubkosmas.cz.
Konference o evangelizaci se uskuteční ve dnech 23. – 24. listopadu 2018
v kongresovém sále Regionálního centra v Olomouci. Je určena všem, kdo
přemýšlejí, jak předávat lidem zprávu o vzkříšení Ježíše Krista, jak reagovat na
nezájem o víru v ČR, jak oživit svou farnost, všem, kdo uvažují nad tím, jak
vypadá přirozená evangelizace, jestli lze skrze evangelizaci uzdravovat i naše
vnitřní bolesti... V přednáškách vystoupí hosté, kteří mají zkušenosti
s evangelizací v různých prostředích, např. Miriam Swaffield, P. Josef Prokeš,
Pavol Strežo, Kateřina Lachmanová. Program je obohacen o paralelní praktické
workshopy.
Konferenci pořádá Komunita Blahoslavenství pod záštitou
pastoračních center moravských diecézí. Videopozvánka, program, přihláška
a bližší informace na www.evangelizace.eu.
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