INFO
Bystrc, 21. října 2018

č. 18/34

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o dary potřebné k dennímu životu a o posilu naděje pro život věčný.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 21. října:
29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Neděle, 28. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Čtení z neděle 21. října: Iz 53,10-11; Žid 4,14-16; Mk 10,35-45
Pozvání:
Neděle, 21. října:
Úterý, 23. října:
Úterý, 23. října:
Čtvrtek, 25. října:
Pátek, 26. října:
Neděle, 28. října:

po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč
8:00; 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 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka dnešní neděle je určena na misie.
Na dnešní neděli připravilo bystrcké misijní klubko při Papežském misijním díle
dětí tradiční akci "Misijní koláč". Po každé mši svaté si můžete vybrat pečivo a
misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie.
Dnes vychází občasník bystrcké farnosti Setkání na téma „Kdo mě vyzná před
lidmi...“ Výtisky jsou zdarma k dispozici v předsíni kostela.
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 ze
Žebětína do Bystrce v délce 5 km. Na trase přiměřená zvládnutelná převýšení.
Sraz v úterý 23. října v 8 hodin – dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č.52
v 8:10 hod.
Změna času. Od příští neděle 28. října přecházíme z letního času na zimní,
takže si v noci ze soboty na neděli pospíme o hodinu déle. Všechny večerní mše
svaté v kostele a úterní mše v Arše budou od neděle 28. října začínat v 18 hod.
Příští příprava na svátost biřmování bude v neděli 4. listopadu.

Setkání rodičů dětí, které se připravují k I. svatému přijímání, se uskuteční
v pátek 16. listopadu po dětské mši svaté (v 17:15 h) v Arše.
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.
Děkanství brněnské zvažuje zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna.
Můžete se k tomu vyjádřit prostřednictvím internetové ankety, odkaz najdete
např. na stránkách www.svatymichalbrno.cz.
Česká biblická společnost vydala při příležitosti 100. výročí založení
Československa unikátní Česko-slovenskou Bibli. Jedná se o první a jediné
vydání české a slovenské Bible v jednom svazku. Přehledná grafická úprava
knihy vedle sebe klade hlavní biblický text obou použitých překladů. Tuto Bibli
ocení například ve smíšených česko-slovenských rodinách nebo zájemci, kteří
chtějí studovat zajímavé odlišnosti obou těchto znění. Více na www.dumbible.cz.
Mimořádný misijní měsíc vyhlásil na říjen 2019 papež František. Klade důraz
na misijní úkol, který byl církvi svěřen, a připomíná list papeže Benedikta XIV.,
vydaný 30. listopadu 1919, ve kterém je zdůrazněno, že jediným motivem misijní
činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a
dobrými skutky. Slavení mimořádného misijního měsíce má předcházet celoroční
příprava, pro kterou Papežská misijní díla v České republice vydala příručku
Pokřtění a poslaní – Říjen 2019. Zde lze najít inspirativní náměty pro naše rodiny
a společenství. Příručku si lze stáhnout na www.missio.cz/aktuality/.
Kurz pro rodiče dětí s ADHD se zaměřením na získání nových informací
o problematice ADHD se bude konat v pátek 26. října v Centru pro rodinu
a sociální péči, Biskupská 7, Brno v době od 9 do 16 h. Přihlašování probíhá
prostřednictvím online přihlášky na www.neklidne-deti.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 nebo jak oživit svou farnost. V přednáškách vystoupí hosté,
kteří mají zkušenosti s evangelizací v různých prostředích. 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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