INFO
Bystrc, 31. března 2019

č. 19/12

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o moudrost a sílu pro naše církevní představitele.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 31. března:
4. neděle postní
Pátek, 5. dubna:
I. pátek v měsíci
Neděle, 7. dubna:
5. neděle postní
Při všech bohoslužbách bude udělována svátost
pomazání nemocných.
Čtení ze 4. neděle postní: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Pozvání:
Neděle, 31. března:
Neděle, 31. března:
Úterý, 2. dubna:
Středa, 3. dubna:
Čtvrtek, 4. dubna:
Pátek, 5. dubna:
Pátek, 5. dubna:
Sobota, 6. dubna:
Sobota, 6. dubna:
Neděle, 7. dubna:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:20; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
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; eucharistická pobožnost
20:00; zastávka Kamenolom; křížová cesta Údolím
Oddechu
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
9:00; fara; ministrantská schůzka
mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence

Oznámení:
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
Od této neděle budou všechny večerní mše svaté v kostele a úterní mše
svatá v Arše začínat v 18.30 hodin.
Společenství seniorů začne ve středu 3. dubna až v 16:30 hodin.
Nové telefonní číslo do farní kanceláře je 730 541 734.

Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na jarní vycházku okolím
Kohoutovic II. Sraz v úterý 2. dubna v 8:20 hodin, dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 50 v 8:28 hodin. Ujdeme celkem 4,5 km nepříliš náročným terénem.
Program vycházek na duben najdete na www.faby.cz.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v kostele na první
pátek 5. dubna a v pátek 12. dubna od 14 do 18:30 h a také v neděli 14. dubna,
v pondělí 15. dubna a ve středu 17. dubna vždy od 17:30 do 18:30 h.
Využijte prosím tyto termíny, nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli.
Křížová cesta Údolím oddechu se uskuteční v pátek 5. dubna. Sraz je ve 20 h
na zastávce Kamenolom. Předpokládané ukončení asi ve 21:15 u zastávky
Ondrouškova. S sebou vhodnou obuv a baterku. Těší se Šobovi
Svátost pomazání nemocných bude udělována v neděli 7. dubna při všech
bohoslužbách.
Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 do 11
hodin v Arše. Program na duben najdete na www.faby.cz. Na pondělí 8. dubna
připravují maminky – lékařka a medička - program na téma „Základy první
pomoci u malých dětí v přírodě nebo v domácnosti“. Srdečně zveme všechny
rodiče z farnosti, kteří by měli o dané téma zájem.
Přijměte pozvání na 2. ročník ekumenické pěší pouti "Pojďme spolu",
tentokrát z Nosislavi do Hustopečí. Akce se koná v sobotu 6. dubna. Více
informací na letáčku v předsíni kostela a na webu www.pojdmespolu.eu.
Přihlašování končí 31. března; informace o možnosti přihlášení i těsně před poutí
na tel. 736 529 221 - o. Jan Peňáz.
Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově v sobotu 13. dubna. Organizační informace, přehled tematických
diskusních skupin a rezervace do nich budou postupně zveřejňovány
na www.brno.signaly.cz. V pátek 12. dubna proběhne v Brně předprogram: mše
svatá v 17:30 hodin v katedrále, akční večerní hra po Brně a literárně hudební
pásmo Popelka Nazaretská od Václava Renče.
Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019
v Praze. Organizátoři prosí o včasnou registraci na www.pochodprozivot.cz.
Přihlášeným je nabídnuta zvýhodněná vlaková doprava z Brna, přednostní
bezpečnostní kontrola na Pražském hradě a zajištění rychlého oběda na Klárově.
Domácí hospic sv. Lucie hledá zdravotní sestry pro poskytování paliativní
péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz nebo mob. 736 529 282, jitka.sedlakova@brno.charita.cz.
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