INFO
Bystrc, 19. května 2019

č. 19/19

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za politiky, kteří budou usilovat o rozvoj, dobro a spravedlnost.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 19. května:
5. neděle velikonoční
Pondělí, 20. května: sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Úterý, 21. května:
svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
Neděle, 26. května:
6. neděle velikonoční
Čtení z 5. neděle velikonoční: Sk 14,21b-27; Zj 21,1-5a; Jan 13,31-33a.34-35
Pozvání:
Úterý, 21. května:
Čtvrtek, 23. května:
Pátek, 24. května:
Pátek, 24. května:
Neděle, 26. května:

8:00; 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
17:00 – 23:00; Archa; Noc kostelů
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 v 17:30 h. Archa: úterý v 18.10 h.
V úterý 28. května bude v kapli v Kníničkách sloužena od 17:30 h mše svatá.
Oznámení:
Mimořádná sbírka vyhlášená ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě
proběhne při bohoslužbách příští neděli 26. května.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny na vycházku od kampusu Bohunice
do Komína. Sraz v úterý 21. května v 8:00 h, dopravní uzel ZOO. Odjezd
tramvaje č. 1 v 8:10 h. Ujdeme celkem 6 km z kopce a po rovině. Program
vycházek na květen najdete na www.faby.cz.
Noc kostelů bude probíhat v pátek 24. května od 18 hodin do půlnoci. Klub
seniorů od svatých Janů organizuje společnou návštěvu kostelů ve středu Brna.
Sraz účastníků na tramvajové zastávce ZOO v 17:45 h, odjezd tramvaje č. 11
v 17:52 h. Kontakt na garanta akce: František Zajíček, tel. 774 550 336.

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2019 také v Arše. Tuto akci
připravují společně členové církve římskokatolické, metodistické a bratrské.
Program:
17:00 - 23:00 Kavárna
17:00 - 21:00 Nafukovací atrakce pro děti před Archou
18:00 - 18:15 Pár slov o nás - krátké povídání o tom, jak se stavěla Archa a kdo
se v ní schází
19:00 - 19:15 Chvíle s hudbou
20:00 - 20:15 Přednáška: Země, místo zázraků
21:00 - 21:15 Chvíle s hudbou
22:00 - 22:15 Přednáška: Země, místo zázraků
23:00 - 23:10 Závěrečné požehnaní
Letos se stala Archa také jedním ze stanovišť poznávací trasy s názvem „Odraz
30 let svobody v brněnských křesťanských dílech“. Po zodpovězení otázky
na každém stanovišti obdržíte razítko do soutěžního pasu. Více informací najdete
na www.nockostelu.cz nebo v brožuře k Noci kostelů, která je k dispozici
v předsíni kostela a v Arše.
Mše svaté v Domově pro seniory Foltýnova budou slouženy v sobotu 25.
května, 8. června a 22. června vždy v 15 h. Od července zde budou mše svaté již
jako obvykle - každou 1. a 3. sobotu v měsíci.
Umývání oken na faře proběhne v sobotu 1. června od 7:30 hodin (po ranní mši
svaté). Úklid kostela plánujeme na sobotu 15. června. Budeme moc vděční,
když si alespoň na jedno dopoledne vyšetříte čas a přijdete pomoci.
Napište do občasníku Setkání. Člověk většinou nerad o cokoli přichází. Někdy
si pak ale s odstupem času může uvědomit, že dílčí ztráty přinesly některé cenné
nálezy. A platí to i o duchovním životě. Máte podobnou zkušenost? Podělte se
o ni do farního občasníku Setkání, které nese téma Duchovní ztráty a nálezy.
Příští číslo má uzávěrku 2. června. Své příspěvky můžete poslat e-mailem na
farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdat na faře. Těší se redakční tým Setkání
Blahopřání
Ve čtvrtek 23. května oslaví 60. narozeniny stálý jáhen Mgr. RNDr. Alois Nebojsa.
Ještě dodejme, že 25. června to bude 25 let, co přijal jáhenské svěcení. Stejně
tak dlouho jej můžeme vídat ve všední dny při oltáři v našem kostele
a naslouchat jeho pěkným promluvám.
V sobotu 25. května se dožívá 45 let náš pan farář P. Pavel Svoboda. Ani se
nechce věřit, že letos je v bystrcké farnosti už 5. rokem.
Oběma našim milým duchovním srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hodně
zdraví a hojnost darů Ducha svatého pro jejich další službu.
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