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Bystrc, 24. května 2020 č. 20/09
Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. května:
7. neděle velikonoční
Úterý, 26. května:
sv. Filipa Neriho, kněze
Sobota, 30. května:
sv. Zdislavy
Neděle, 31. května:
slavnost Seslání Ducha
Svatého
Čtení ze 7. neděle velikonoční:
Sk 1,12-14; 1 Petr 4,13-16; Jan 17,1-11a
Ohlášky:
Pravidelné bohoslužby v měsíci květnu
Kostel: pondělí, středa, čtvrtek, pátek – mše svatá
navazuje na májovou pobožnost, která začíná v 18:30
úterý, sobota – 7:00
neděle – 7:30, 8:45, 10:00; 18:30
Archa: úterý – 18:30
Svatodušní novéna
probíhá od pátku 22. května v kostele po každé
večerní mši svaté nebo v 18:30 (úterý a sobota)
a v Arše denně ve 20:15.
V sobotu 30. května budeme v Arše slavit od 20:30 h
svatodušní vigilii. Srdečně vás zveme.

Z hygienických důvodů zatím není možná svátost
smíření ve zpovědnici. V případě potřeby se
domluvte s panem farářem.
Každý pátek od 8 do 18 h probíhá v kostele
celodenní adorace před Nejsvětější svátosti oltářní.
Prosíme, kdo můžete, zapište se k hodinové službě
do seznamu v sakristii.
I. svaté přijímání je přesunuto na začátek října,
datum ještě upřesníme.
Příprava na svátost biřmování bude pokračovat od
měsíce října, konkrétní termín oznámíme v září.
Anketa k podobě farního občasníku Setkání
Vyhovuje vám současná podoba Setkání nebo by
mělo vypadat jinak? Prosíme, udělejte si chvíli
čas a sdělte nám svůj názor v krátké anketě.
Vyplňte ji prosím na adrese bit.ly/2VmqPTx.
Nemáte-li internet, jsou pro vás určeny papírové
dotazníky na stolcích v kostele (obsahují stejné
otázky). Uzávěrku odpovědí jsme prodloužili do
konce června. Děkujeme a těšíme se na vaši
zpětnou vazbu.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů
v Brně – Bystrci. Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů,
nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc. Tel. 730 541 734,
E-mail: <brno-bystrc@dieceze.cz>, www.faby.cz

