INFO
Bystrc, 28. dubna 2019

č. 19/16

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Pane, děkujeme, že jsme mezi těmi, kdo neviděli a uvěřili.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. dubna:
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Pondělí, 29. dubna:
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
Středa, 1. května:
sv. Josefa dělníka
Čtvrtek, 2. května:
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek, 3. května:
I. pátek v měsíci
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Neděle, 5. května:
3. neděle velikonoční
Čtení z 2. neděle velikonoční: Sk 5,12-16; Zj 1,9-11a.12-13.17-19; Jan 20,19-31
Pozvání:
Neděle, 28. dubna:
Neděle, 28. dubna:
Úterý, 30. dubna:
Čtvrtek, 2. května:
Pátek, 3. května:
Sobota, 4. května:
Sobota, 4. května:
Neděle, 5. května:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté od 18:30 májová
pobožnost a mše svatá
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:30 hodin příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; eucharistická pobožnost
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
9:00; fara; ministrantská schůzka
mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence

Oznámení:
Pokladničky s postní almužnou můžete odevzdat tuto neděli v sakristii.
Jménem Diecézní charity Brno děkujeme za všechny vaše skutky milosrdenství
a odříkání ve prospěch potřebných. Kéž Pán odmění vaši štědrost!
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na jarní vycházku z Lesní na Polní.
Sraz v úterý 30. dubna v 8:30 h, dopravní uzel ZOO. Odjezd tramvaje č. 1 v 8:35.
Ujdeme celkem 3,6 km místy dosti náročným terénem. Program vycházek
najdete na www.faby.cz.

Májové pobožnosti v měsíci květnu:
Od 1. května budou probíhat před večerními bohoslužbami májové pobožnosti:
v kostele před každou večerní mší svatou v 18.30 h a v Arše v úterý v 18:10 h.
V měsíci květnu se také budeme scházet k májovým pobožnostem v kapli
v Kníničkách, a to každé úterý od 17:30 h. V úterý 28. května v 17:30 h zde
bude sloužena mše svatá.
V měsíci květnu čtvrteční ranní mše v kostele nebudou! Každý čtvrtek bude
sloužena mše svatá v kostele po májové pobožnosti v 18:30 h a v Arše ve 20 h
jako obvykle.
Ve dnech 3. – 5. května se uskuteční v Bedřichově u Lysic víkend pro děti, které
se připravují k I. sv. přijímání. Prosíme o modlitbu za děti i za ty, kteří je budou
provázet.
Společenství seniorů posouváme z důvodu státních svátků až na středu 15.
května.
Z farního kalendáře:
Hody v Rozdrojovicích: neděle 12. května
Noc kostelů v Arše: pátek 24. května
Svatodušní novéna v kostele a v Arše: pátek 31. května – sobota 8. června
Slavnost Seslání Ducha Svatého: neděle 9. června
Udělování svátosti biřmování na Petrově: neděle 9. června
I. svaté přijímání dětí z naší farnosti: neděle 2. června
Bystrcké hody: sobota 22. června
Farní slavnost: neděle 23. června
Hody v Kníničkách: pátek 5. července
Farní pouť na Vranov: sobota 14. září
Brněnská pěší pouť do Křtin se koná ve středu 8. května. Poutníci se vydají na
cestu od konečné tramvaje č. 4 v Brně – Obřanech v 9 hodin. Trasa dlouhá
přibližně 15 km je vhodná i pro rodiny s kočárky a vozíčkáře. Mše svatá
obětovaná za Brno a jeho obyvatele začne ve Křtinách v 16 hodin.
Prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty proběhne v termínu 10. – 17.
srpna 2019 v obci Kuklík ve Žďárských vrších. Pro všechny účastníky je
připraven pestrý program plný her, zábavy a pohybu v malebné přírodě.
Ubytování s plnou penzí je zajištěno v penzionu Kukla v pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Cena 5 000 Kč senior, 4000 Kč dítě 3 – 12 let. Přihlášky je
třeba zaslat do 30. dubna. Kontakt a další informace: Spokojený senior – KLAS,
z.s., Biskupská 7, Brno, tel: 518 328 813, e-mail: info@spokojenysenior-klas.cz,
www.spokojenysenior-klas.cz .
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