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Bystrc, 12. března 2017

č. 17/10

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za čas postu a zároveň odpočinku o jarních prázdninách.
Slovo kaplana:
„Pane, je dobře, že jsme tady…“ (Z dnešní liturgie)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 12. března:
2. neděle postní
Pondělí, 13. března: výroční den zvolení papeže Františka
Pátek, 17. března:
sv. Patrika, biskupa
Sobota, 18. března:
sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve
Neděle, 19. března:
3. neděle postní
Čtení z neděle 12. března: Gn 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Pozvání:
Pondělí, 13. března:
Čtvrtek, 16. března:
Pátek, 17. března:
Neděle, 19. března:

18:40; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Od 13. do 17. března mají děti jarní prázdniny. Mše svatá v Arše bude v tomto
týdnu pouze v úterý 14. března.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele. Ve středu a v pátek předčítají farníci,
v neděli lektoři. Přihlásit se k předčítání stále můžete v sakristii. Zároveň si zde
můžete vyzvednout postní pokladničky.
Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy je připravena i letos
symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžeme vzít papírový křížek
s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu
zadaný úkol plnit.
Cestovatelský podvečer, tentokrát s naším farářem P. Pavlem Svobodou na
téma Kláštery Itálie, se uskuteční dnes od 17 h v Arše.
Věnujte papírové padesátikoruny na stavbu kostela v Brně-Lesné. Pokud máte
tyto staré bankovky ještě doma, můžete je odevzdat při nedělní sbírce v našem
kostele nebo přinést na faru nejpozději 19. března.

Slavnost sv. Josefa se letos přesouvá z neděle 19. na pondělí 20. března. Mše
svaté budou v tento den v kostele ráno v 7 a večer v 18 h.
Poutní mše svatá ve Vranově u Brna je pro naši farnost domluvena na sobotu
23. září v 15 hodin.
Těšíme se na Vaše příspěvky do občasníku Setkání na téma Narodit se
z vody a z Ducha svatého. Co víte o svém vlastním křtu a co pro Vás toto
narození k novému životu znamená? Jak pevné je Vaše pouto s křestním
kmotrem a jak důležitá je podle Vás jeho role? Jak tuto svátost přiblížit lidem,
kteří do kostela nechodí? Třeba i o tom můžete napsat do farního občasníku
Setkání, jehož nejbližší číslo bude věnováno právě křtu a má uzávěrku 29.
března. Na vaše příspěvky se těší redakční tým. (Můžete je přinést na faru nebo
poslat na e-mailovou adresu: farni_schranka@seznam.cz.
Fotbal pro chlapy na ZŠ Heyrovského. Přijďte si zahrát fotbal každý pátek od
19:30 do 21 h do tělocvičny na ZŠ Heyrovského. Určeno pro chlapy středního
věku. Informace: jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Slůňata v březnu - Návrat do údolí bledulí. 67. akce tatínků a dětí. Sraz v
sobotu 25. března v 8:20 v Kr. Poli u nádraží, na zastávce autobusu do Lysic
(8:27). Pěší trasa Brumov - údolí Chlébského potoka - Doubravník (asi 13
km). Nazpět jedeme vlakem v 17:06 z Doubravníku. Opět budeme opékat buřtíky,
příp. uvaříme polévku, tak se vybavte. Plánujeme lukostřelbu. Přihlaste se:
jansuchybrno@centrum.cz, 605 162 706, www.slunata.com.
Kapucínská knihovna se otevírá veřejnosti. Řád kapucínů v Brně (Kapucínské
nám. 5) vždy jednu sobotu v měsíci (od března do října) zpřístupní pro veřejnost
historickou knihovnu, do níž měli přístup jen badatelé. Součástí komentované
prohlídky bude i návštěva klášterního kostela a vyhlášené kapucínské hrobky.
Poprvé akce proběhne 18. března a 22. dubna, vždy od 14 h. Prohlídka trvá 120
minut a začíná u pokladny hrobky. Možnost rezervace: www.hrobka.kapucini.cz.
Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově v sobotu 8. dubna od 8.30 do 16 h. Mottem letošního setkání je biblický
citát z Lukášova evangelia: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ Více
informací a rezervace do dopoledních skupin na www.brno.signaly.cz.
Velikonoce 2017 v Altöttingu. Mladí z komunity Emmanuel zvou také letos
mladé lidi (16 až 30 let) ke společnému prožití Velikonoc v německém Altöttingu,
a to ve dnech 13. až 17. dubna 2017. Na zájemce čeká liturgie, hudba,
workshopy, chvály, adorace, koncert, nová přátelství a mnoho dalšího. Přihláška
a více informací na http://mladi.emmanuel.cz.
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