INFO
Bystrc, 22. září 2019

č. 19/29

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Ať dokážeme moudře nakládat s hmotnými statky, které nám Bůh svěřuje.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 22. září:
25. neděle v mezidobí
Pondělí, 23. září:
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Pátek, 27. září:
sv. Vincence z Paula, kněze
Sobota, 28. září:
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa – doporučený svátek
Mše sv. v kostele: v 6 h (jitřní mše s ranními chválami)
a v 18:30 h.
Neděle, 29. září:
26. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 22. září: Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Pozvání:
Úterý, 24. září:
Čtvrtek, 26. září:
Pátek, 27. září:
Neděle, 29. září:

8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci pouti na Vranov.
Dnes se koná sbírka na Fond PULS. (Více v článku na konci Infa).
Zveme nové maminky s malými dětmi do společenství maminek, které se
schází každé pondělí od 9:30 v Arše. Ve společenství sdílíme své radosti
a starosti s dětmi, cvičíme, zpíváme, modlíme se, tvoříme, zamýšlíme se nad
příběhy z Bible. Každý může přispět do programu svými nápady nebo
schopnostmi, třeba hrou na kytaru nebo jiný nástroj. S sebou přezůvky, svačinku
a příspěvek 10 Kč. Těšíme se na Vás! Alžběta Sedláková (tel. 733 361 727,
a.musilova@gmail.com)
a
Markéta
Kejíková
(tel.
776
583
580,
maki.ke@seznam.cz).
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na vycházku z Jinačovic do
Rozdrojovic. Sraz v úterý 24. září v 8:35 h – dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 302 do Jinačovic v 8:43 hodin. Ujdeme celkem 5,5 km zvlněným
terénem. Zpět do Bystrce autobusem č. 302.

Říjnové vydání občasníku Setkání bychom rádi věnovali P. Josefu Koláčkovi
SJ, rodákovi z Bystrce († 10. 9. 2019). Své vzpomínky na otce Koláčka nám
můžete poslat na e-mail farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdat na faře
nejpozději v neděli 22. září. Těší se redakční tým Setkání.
Klub seniorů od sv. Janů srdečně zve naše seniory na poznávací zájezd do
poutního místa Provodova a blízkých Luhačovic v neděli 6. října 2019.
Dopoledne se zúčastníme v 10:15 h poutní mše sv. v kapli Panny Marie Sněžné
v Provodově. Po obědě v Provodově bude individuální prohlídka lázní Luhačovic.
Autobus odjíždí od bystrcké radnice v 7:30 h. Předpokládaný návrat bude kolem
18 h. Senioři s trvalým bydlištěm v Bystrci mají dopravu zdarma. Garant akce:
Antonín König, tel. 722 945 814.
19. ročník Farního tenisového turnaje - Memoriálu Ing. Pavla Lampartera se
uskuteční v sobotu 19. 10. 2019 od 8:30 h na tenisových dvorcích na ulici Jakuba
Obrovského. Tenisty i fanoušky zve na tradiční akci Michal Lamparter,
podrobnosti na telefonním čísle 737 205 751.
Otec biskup Vojtěch Cikrle zve věřící na děkovnou mši svatou, která bude při
příležitosti 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně slavena v pátek
27. září v 17.30 hod v katedrále na Petrově. Otec biskup nás zároveň vybízí,
abychom současného papeže Františka provázeli ve svých modlitbách a děkovali
také za jeho předchůdce.
U Salesiánů v Žabovřeskách se koná sbírka brýlí v dobrém stavu (popř.
i pouzder na brýle) a sbírka použitých poštovních známek pro misie. Obojí je
možné odevzdat v kostele P. Marie Pomocnice do připravených popsaných krabic
na okně u sakristie. Sbírka bude ukončena poslední neděli v říjnu 27. 10. 2019.
V neděli 22. září proběhne při bohoslužbách sbírka do Fondu na podporu
kněží a pastorace brněnské diecéze. V letošním roce se koná tato mimořádná
sbírka naposledy, dále již bude vše záviset na štědrosti donátorů. Chtěli bychom
upřímně poděkovat všem, kdo do fondu PULS již pravidelně přispívají, a rádi
bychom povzbudili i Vás ostatní, abyste se stali donátory. Můžete se přihlásit na
www.donator.cz nebo si lze v předsíni kostela vyzvednout papírové přihlášky,
které je třeba vyplnit a vhodit do označené krabičky. Svůj dar můžete zaslat
jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné
informace (jako např. číslo účtu, variabilní symbol) obdržíte poštou po přihlášení.
Důležitější než výše Vašeho příspěvku je ochota přihlásit se touto formou
k podpoře diecéze tak, jak už to udělalo více než 3 200 donátorů. Další informace
o fondu PULS najdete na stránkách www.donator.cz nebo na nástěnce v předsíni
kostela, s dotazy se také můžete obracet na Ing. Mičánka z naší farnosti.
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