INFO
Bystrc, 5. května 2019

č. 19/17

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny maturanty a za jejich zkoušející.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 5. května:
3. neděle velikonoční
Pondělí, 6. května:
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Středa, 8. května:
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle, 12. května:
4. neděle velikonoční
Poutní slavnost v Rozdrojovicích, mše svatá u kaple sv.
Jana Nepomuckého bude sloužena v 10:30 hodin.
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, Den matek
Čtení z 3. neděle velikonoční: Sk 5,27b-32.40b-41; Zj 5,11-14; Jan 21,1-19
Pozvání:
Neděle, 5. května:
Úterý, 7. května:
Čtvrtek, 9. května:
Pátek, 10. května:
Neděle, 12. května:

mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
8:20; 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
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Májové pobožnosti příští týden:
Kostel: pondělí, středa, čtvrtek, pátek a neděle v 18:30 h.
Kaple v Kníničkách: úterý od 17:30 h.
Archa: úterý v 18.10 h.
Oznámení:
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku ze Špilberka do
knihovny VUT. Sraz v úterý 7. května v 8:20 h, dopravní uzel ZOO. Odjezd
tramvaje č. 3 v 8:26 h. Ujdeme celkem 3 km z kopce a po rovině. Program
vycházek najdete na www.faby.cz.
Poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Rozdrojovicích bude
sloužena v neděli 12. května od 10:30 hodin. Pěší účastníci mše svaté odcházejí
do Rozdrojovic v 8:50 h od kostela. Růženec a kancionál s sebou. Všichni jsou
srdečně zváni.

Setkání společenství seniorů posouváme z důvodu státních svátků až na středu
15. května.
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 se zapojit, ozvěte se nám na adrese brno-bystrc@dieceze.cz.
Dnes odpoledne (neděle 5. května) se koná od 15:30 h na faře v Brně –
Obřanech (Fryčajova 16) přednáška MSKA na téma „Výchova pod vlivem
medií, media a my, křesťan a media“. Přednáší PhDr. Radek Mezuláník.
Brněnská pěší pouť do Křtin se uskuteční 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.
Farnost Ořechov pořádá ve středu 8. května pouť ke cti svatého Peregrina,
patrona onkologicky nemocných. Ve 14 hodin vychází poutníci od pneuservisu na
Kyselkově ulici, v 15 hodin bude sloužena mše svatá u lesní kaple. Více na
www.farnostorechov.cz.
Koncert skupiny Oboroh se koná v sobotu 11. května od 17 hodin v kostele sv.
Vavřince ve farnosti Brno – Komín. Doporučené vstupné 150 Kč.
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.
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici se letos uskuteční
v sobotu 18. května 2019 v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7, Brno). Program
a další informace na www.biskupstvi.cz.
Výstavu obrazů Bedřišky Znojemské s názvem „Dotek“ můžete shlédnout až
do 2. června 2019 v Muzeu regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice. Výstava se
koná při příležitosti oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka.
Skupinové programy pro seniory probíhají jednou týdně (ve středu nebo ve
čtvrtek) v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně na Biskupské 7. Těšit se
můžete na tance vsedě, cvičení, povídání na různá témata, tvoření, trénink
paměti a vycházky. Konakt: info@crsp.cz, tel. 542 217 464.
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