INFO
Bystrc, 21. dubna 2019

č. 19/15

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za ty, kdo budou o Velikonocích pokřtěni,
aby našli své místo ve společenství církve.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 21. dubna:
slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční
Po každé mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy.
Při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor.
Pondělí, 22. dubna:
Pondělí v oktávu velikonočním
Bohoslužby v kostele: 7:30, 8:45, 10:00, večerní mše
svatá nebude.
Neděle, 28. dubna:
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Čtení z neděle Zmrtvýchvstání Páně: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9
Pozvání:
Úterý, 23. dubna:
Čtvrtek, 25. dubna:
Pátek, 26. dubna:
Neděle, 28. dubna:

8:15; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na jarní vycházku z Veselky do
Žebětína. Sraz v úterý 23. dubna v 8:15 h, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu
č. 51 v 8:26 h. Ujdeme celkem 5 km mírně náročným terénem. Program
vycházek najdete na www.faby.cz.
Budeme vybírat postničky. Pokladničky s postní almužnou můžete odevzdat
příští neděli v sakristii.
Májové pobožnosti v Kníničkách. I letos budou probíhat v měsíci květnu v kapli
v Kníničkách májové pobožnosti, a to každé úterý od 17:30 h. V úterý 28. května
v 17:30 h zde bude sloužena mše svatá.
V rámci Noci kostelů, která se letos koná v pátek 24. května, připravujeme
společně se členy Evangelické církve metodistické program v Arše. Pokud byste
byli ochotni pomoci, ozvěte se nám na adrese brno-bystrc@dieceze.cz.

Mše svatá v kapli káznice. V úterý 23. dubna od 18 hodin bude v kapli káznice
na Bratislavské 68 v Brně kněz a publicista P. Jan Hanák sloužit mši svatou, při
níž uctíme památku básníků, kteří v káznici i jinde trpěli pro své přesvědčení,
názory a morální postoj (Jan Zahradníček, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl a další).
Hospic sv. Alžběty Brno, Kamenná 36, pořádá ve čtvrtek 25. dubna od 10 do 17
hodin den otevřených dveří. Návštěvníky čeká zajímavý program, např.
prohlídka hospice a historické kaple kláštera sv. Alžběty, besedy, prezentace
a promítání dokumentárních filmů.
Večer milosrdenství s komunitou Emmanuel pořádají brněnští bratři minorité
v sobotu 27. dubna od 18 hodin v kostele sv. Janů v Brně (Minoritská ulice 1).
Program: chvály zpěvem, adorace, přímluvná modlitba, možnost svátosti smíření
a svátostné požehnání.
Pozvání do Slavkovic. Centrum Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového
Města na Moravě zve na oslavu svátku Božího milosrdenství v neděli 28. dubna.
Mše svaté se konají v 10:30 v 15:00 a v 19:00 hodin. Podrobný program najdete
na www.slavkovice.cz.
V roce, kdy budeme slavit Mimořádný misijní měsíc říjen vyhlášený papežem
Františkem, jste srdečně zváni na Misijní den 2019 v Rousínově, který se koná
v sobotu 18. května. Program začíná v 9 h u kostela sv. Václava v Rousínově Rousínovci. V 10 h bude slavena mše svatá s biskupem Mons. Vojtěchem
Cikrlem. Poté se můžete těšit na besedu s manželi Čechovými, kteří se zúčastnili
misijí v Ekvádoru, na hry a tvoření při putování po kontinentech celého světa a na
pohádkové divadlo. Během celého dne bude probíhat Misijní jarmark.
Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc ve spolupráci
s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého nabízí studium
sociální nebo humanitární práce. Termín podání přihlášek je do 30. dubna.
Více na www.caritas-vos.cz.
Je zahájeno přihlašování do kurzů Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka
pro příští akademický rok. Kurzy se budou konat v Kulturním domě Rubín, Brno,
Makovského nám. č. 3. Přihlásit se můžete on-line na www.a3vbrno.cz, případně
běžnou poštou na adrese Recepce Biskupství brněnského, Petrov 5, 602 00
Brno. Tištěné přihlášky budou k dispozici v předsíni kostela.
V listopadu 2019 uběhne 30 let od svatořečení sv. Anežky České. K této
příležitosti se bude ve dnech 11. až 13. listopadu konat národní pouť do Říma, při
které budeme děkovat za dar svobody a prosit za duchovní obrodu naší země.
Podrobné informace na www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5333.
Přejeme všem farníkům požehnané velikonoční svátky
a radost ze vzkříšení našeho Pána!
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