INFO
Bystrc, 6. října 2019

č. 19/31

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny pracovníky a dobrovolníky v misiích.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 6. října:
27. neděle v mezidobí
Pondělí, 7. října:
Panny Marie Růžencové
Neděle, 13. října:
28. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 6. října: Hab 1,2-3; 2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Pozvání:
Neděle, 6. října:
Pondělí, 7. října:
Čtvrtek, 10. října:
Pátek, 11. října:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
8:00; zastávka ZOO; návštěva arboreta s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Prosíme o zavírání dveří v kostele a v Arše. Prosíme farníky o spolupráci při
zavírání všech dveří v Arše (včetně shrnovacích) po každé akci i mši svaté, aby
zbytečně neunikalo teplo. Stejně tak prosíme o zavírání vstupních dveří
do kostela (boční i hlavní vchod). Děkujeme.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny zájemce na výstavu Barvy podzimu
v arboretu Mendelovy univerzity v Brně. Sraz v pondělí 7. října v 8 h –
dopravní uzel ZOO. (Akce se koná místo obvyklé úterní vycházky). Odjezd
tramvaje č. 11 v 8:12 h.
Klub seniorů od sv. Janů srdečně zve naše seniory na jednodenní poznávací
zájezd do Mikulova, který se uskuteční v pondělí 28. října. V Mikulově
předpokládáme návštěvu zámku nebo jeskyně na Turoldu nebo si projdeme
křížovou cestu na sv. Kopeček. Odjezd autobusu od bystrcké radnice je v 7:30
hodin, doprava pro seniory s trvalým bydlištěm v Bystrci je hrazena ÚMČ Bystrc.
Garant akce: F. Zajíček, tel. 774 550 336.
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.

Na Misijní neděli 20. října připravuje bystrcké misijní klubko dětí tradiční akci
"Misijní koláč". Prosíme tímto dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct
něco dobrého (koláčky, buchty, perníčky, slané sušenky apod.), aby své výrobky
přinesli na faru nejlépe v sobotu 19. října od 18 do 19 h nebo během neděle
20. října na kteroukoli mši svatou. Děti potom budou tyto "koláčky" a misijní
materiály za dobrovolný příspěvek na misie nabízet farníkům po každé mši svaté.
Zveme nové maminky s malými dětmi do společenství maminek, které se
schází každé pondělí od 9:30 hodin v Arše. Ve společenství sdílíme své radosti
a starosti s dětmi, cvičíme, zpíváme, modlíme se, tvoříme a 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! A. Sedláková (tel. 733 361 727,
a.musilova@gmail.com) a M. Kejíková (tel. 776 583 580, maki.ke@seznam.cz).
Živý betlém 2019. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince rády
zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od listopadu vždy
v pátek v 17 h v Arše. Přihlaste se u našich kněží, katechetů anebo Markovi
Borskému - marabora@centrum.cz - tel. 731 907 688.
Orel Jednota Bystrc - oddíl florbalu volá do svých řad další kluky ve věku 8 –
10 let. Hrajeme vždy v úterý v tělocvičně na ZŠ Heyrovského. Sraz v 16:25 h
před hlavním vchodem. Informace: jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Fotbal pro chlapy. Hrajeme každý pátek od 20 do 21:30 hod v tělocvičně na ZŠ
Heyrovského. Informace: jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Růžencová slavnost se koná v pondělí 7. října od 18 h v kostele sv. Michala
v Brně. Na programu modlitba sv. růžence s hudebním doprovodem (pod
vedením Petra Koláře) a mše svatá s o. biskupem Pavlem Konzbulem. Účastníci
slavnosti mohou přinést růži jako dar pro Pannu Marii.
Pokračování cyklu Žabovřeská rozmlouvání tentokrát nabízí setkání s Mgr.
Leošem Halbrštátem, trvalým jáhnem, národním ředitelem Papežských misijních
děl v ČR. Besedu na téma "Nejen doma - i ve světe je nás třeba" moderuje P.
Zdeněk Jančařík, začíná ve středu 9. října v 19 hod v kostele Panny Marie
Pomocnice, Foerstrova 2, Brno - Žabovřesky.
Kurz „Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních
službách“, který pořádá brněnské biskupství, proběhne během pěti sobot: 19.
10. a 9. 11. 2019, 11. 1., 15. 2. a 7. 3. 2020. Kurz je určen lidem, kteří budou
pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, pomůže ale také všem, kteří se
o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor. Přihlašovat se je
možné na e-mailové adrese dobrovolnikpp@gmail.com.
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