INFO
Bystrc, 13. října 2019

č. 19/32

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Ať dokážeme děkovat i za zkoušky, které Pán v našem životě dopouští.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. října:
28. neděle v mezidobí
Úterý, 15. října:
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek, 17. října:
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek, 18. října:
svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle, 20. října:
29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Čtení z neděle 13. října: 2 Král 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
Pozvání:
Pondělí, 14. října:
Úterý, 15. října:
Čtvrtek, 17. října:
Pátek, 18. října:
Sobota, 19. října:
Sobota, 19. října:
Neděle, 20. října:

19:15; fara; schůzka členů farní charity
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka s klubem seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30; tenisové dvorce na ulici Jakuba Obrovského;
farní tenisový turnaj
18:00 – 19:00; fara; vybírání pečiva na „Misijní koláč“
po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč

Oznámení:
Tuto neděli vychází občasník bystrcké farnosti Setkání, který jsme věnovali
vzpomínkám na P. Josefa Koláčka SJ, rodákovi z Bystrce. Výtisky jsou k
dispozici v předsíni kostela.
Děkujeme všem, kdo velmi rychle zareagovali na naši výzvu a dodali nám svoje
vzpomínky, materiály a unikátní fotografie.
V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Cena 69,- Kč.
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 na vycházku „po stopách horských kol“.
Sraz v úterý 15. října v 8 h - dopravní uzel ZOO. Odjezd tramvaje č. 1 v 8:10 h.
Ujdeme celkem 4,5 km místy náročnějším terénem.

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.
Sbírka v neděli 20. října je určena na podporu misií.
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.
Pokud byste byli ochotni nám v sobotu nebo v neděli pomoci, budeme rádi.
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.
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 od 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 od 16:30 do 17:35 v tělocvičně na ZŠ Heyrovského.
Sraz v 16:25 h před hlavním vchodem do školy. Info: 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.
Pro páry, které chtějí prohloubit vzájemný vztah i osobní vztah s Bohem, správně
prožít období chození a připravit se na manželství, jsou určeny víkendové Kurzy
partnerství, které pořádá od října a od listopadu v Osové Bítýšce Diecézní
centrum života mládeže Mamre a Centrum pro rodinu a sociální péči Brno.
Lektoři: Manželé Vykydalovi a Peroutovi z CRSP v Brně. Více informací najdete
na www.crsp.cz, milana.vykydalova@centrum.cz.
Duchovní obnova pro rozvedené se koná ve dnech 18. až 20. října 2019 na
faře v Heřmanově u Křižanova. Informace a přihlášky na www.crsp.cz.
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