INFO
Bystrc, 8. září 2019

č. 19/27

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Připojme se k modlitbám papeže Františka
za politiky, vědce a ekonomy, aby pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 8. září:
23. neděle v mezidobí
Pátek, 13. září:
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota, 14. září:
svátek Povýšení svatého kříže
Neděle, 15. září:
24. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 8. září: Mdr 9,13-18; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
Pozvání:
Pondělí, 9. září:
Úterý, 10. září:
Čtvrtek, 12. září:
Pátek, 13. září:
Sobota, 14. září:
Neděle, 15. září:

19:10; fara; schůzka členů farní charity
8:30; konečná tramvaje Ečerova; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
13:20; pěší pouť z Útěchova na Vranov
15:00; kostel Narození Panny Marie; poutní mše svatá
po bohoslužbách; kostel; nabídka brožur tiskového
apoštolátu FATYM

Oznámení:
Společenství maminek s malými dětmi se opět začne scházet od 9. září každé
pondělí od 9:30 do 11 hodin v Arše. Program na měsíc září najdete na
www.faby.cz a na nástěnce v předsíni kostela.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku na rozhlednu
Chvalovka. Sraz v úterý 10. září v 8:30 h na konečné tramvaje Ečerova. Ujdeme
celkem 4 km, prakticky bez převýšení. Program všech vycházek v září najdete na
www.faby.cz a v předsíni kostela.
Pravidelná celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
probíhá každý pátek od 8 do 17 hodin. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se
přišli zapsat do seznamu v sakristii kostela k hodinovým službám.
Dětské bohoslužby se konají vždy v pátek od 16:30 h v Arše. Srdečně zveme
děti a jejich rodiče.

Vyučování náboženství začne od 1. října. Děti z 1. – 4. ročníku mají výuku
přímo ve škole a od 5. třídy docházejí na faru. Rozpis výuky uveřejníme v Infu
a na www.faby.cz během příštího týdne. Rozvrh výuky na faře bude stejný jako
v loňském školním roce.
Farní pouť na Vranov u Brna proběhne v sobotu 14. září, mše sv. pro poutníky
z Bystrce bude sloužena v kostele Narození Panny Marie v 15:00 hodin.
Společnou pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova. Sraz na zastávce
autobusu v Útěchově ve 13:20 h. POZOR ZMĚNA – podle nového jízdního řádu
vyjíždí autobus č. 43 z Kr. Pole – nádraží ve 12:52, v Soběšicích u Klarisek je
nutné přestoupit na navazující autobus č. 57 do Útěchova.
Poutníci, kteří by chtěli jít na Vranov pěšky z Bystrce, budou vycházet v 9:30 h
od kostela v Bystrci. Trasa povede přes Řečkovice, Mokrou Horu a Jehnice,
v Řečkovicích u kostela uděláme přestávku.
Napište do farního občasníku Setkání. Někdy je považujeme za samozřejmé,
jindy se každodenním příhodám zdráháme uvěřit. A možná jste si už i vy
v souvislosti s nějakou méně obvyklou situací pomysleli, že tohle přece už není
obyčejná náhoda. Podělte se o své zážitky a zkušenosti se čtenáři farního
občasníku Setkání na téma Náhoda nebo Boží řízení? Příští číslo má uzávěrku
22. září. Své příspěvky prosím pište na farni_schranka@seznam.cz nebo je
odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
Anglická konverzace bude probíhat v Arše vždy v pondělí od 18 do 19 h.
Informace: Mgr. Vilma Mikésková, tel. 773 084 348, vilmagaladriel@centrum.cz.
Zdravotní cvičení pro seniory. Společenství seniorů od sv. Janů srdečně zve
seniory do zdravotního cvičení v pátek v 9 h event. ve středu v 8.30 h ve
Společenském centru. Cvičení začíná 13. 9. a končí 18. 12. 2019 a je zdarma pro
seniory s trvalým bydlištěm v Bystrci, kteří dosáhli 60 let a mají starobní důchod.
Zájemci, hlaste se na tel. č. 777 962 240, Zajíčková O. Těšíme se na vás.
V neděli 1. září oslavil 90. narozeniny P. Josef Koláček SJ, rodák z Bystrce.
Radio Proglas připravilo při této příležitosti s P. Koláčkem dvoudílný rozhovor,
první část byla vysílána v neděli 1. září a nyní je dostupná v audioarchivu, druhou
část si můžete poslechnout v neděli 8. září ve 20:15 h. Další rozhovor
s jubilantem najdete v aktuálním Katolickém týdeníku.
V sobotu 14. září 2019 od 16 hodin se v Denisových sadech v Brně uskuteční
benefiční koncert na podporu salesiánských misií v Bulharsku. Dobrovolné
vstupné podpoří projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ze Staré Zagory.
Více na https://www.sdb.cz/aktuality-bulharsko/koncert-pro-bulharsko-v-brne/.
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