INFO
Bystrc, 19. března 2017

č. 17/11

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za ty, kdo o Velikonocích přijmou křest.
Slovo faráře:
„Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo ti říká: 'Dej mi napít', spíše bys ty
poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ (z nedělního evangelia)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 19. března:
3. neděle postní
Pondělí, 20. března: slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie –
doporučený svátek
Mše sv. v kostele ráno v 7 h a večer v 18 h.
Sobota, 25. března:
slavnost Zvěstování Páně
Mše sv. v kostele v 7 h.
Den modliteb za úctu k počatému životu.
Neděle, 26. března: 4. neděle postní
Čtení z neděle 19. března: Ex 17,3-7; Řím 5,1-2.5-8; Jan 4,5-42
Pozvání:
Neděle, 19. března:
Čtvrtek, 23. března:
Pátek, 24. března:
Pátek, 24. března:
Sobota, 25. března:
Neděle, 26. března:

19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
20:30; zastávka Kamenolom; křížová cesta v přírodě
8:20; zastávka autobusu v Kr. Poli; výlet Slůňat do údolí
bledulí
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Příští neděli začíná letní čas. Od neděle 26. března budou všechny večerní
mše svaté v kostele a úterní mše svatá v Arše začínat v 18.30 h.
Slavnost sv. Josefa se letos přesouvá z neděle 19. na pondělí 20. března. Mše
svatá bude v tento den v kostele ráno v 7 h a večer v 18 h.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele.
Golgota v Arše. 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.

Křížová cesta Údolím oddechu. Co s pátečním večerem? Zveme všechny
farníky na křížovou cestu Údolím oddechu. Sraz v pátek 24. března ve 20:30 na
zastávce Kamenolom. Předpokládané ukončení: cca ve 22 hodin. S sebou
vhodnou obuv a baterku. Pokud byste byli ochotni připravit si a přečíst některé
zastavení, prosíme, abyste se nahlásili do 22. března e-mailem na
soba@seznam.cz, příp. SMS 604 728 241. Nezapomeňte připsat, které
zastavení jste si vybrali. Těší se Šobovi
Slůňata v březnu - Návrat do údolí bledulí. 67. akce tatínků a dětí. Sraz v
sobotu 25. března v 8:20 v Králově 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.
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.
Připravujeme občasník Setkání. 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).
Moje představa Boha. Přednáška salesiána P. Ladislava Heryána se koná
v úterý 21. března od 19 h u salesiánů v Brně – Líšni, Kotlanova 13, klub
VeSPOD. www.salesko.cz
Iniciativa 24 hodin pro Pána se má podle výzvy papeže Františka uskutečnit
každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V Brně bude v pátek 24. 3.
v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin možnost přijetí
svátosti smíření. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak
proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc, tj. chvíle ztišení,
modlitby a také možnost přijmout svátost smíření. www.nikodemovanoc.cz
Hnutí pro život ČR zve na Národní pochod pro život a rodinu, který se bude
konat v sobotu 22. dubna 2017 v Praze. Pochod podpořili i čeští a moravští
biskupové. Přihlášením se do 31. 3. 2017 pořadatelům usnadníte organizaci
zvýhodněné vlakové dopravy, přípravu bezpečnostních kontrol na Pražském
hradě i zajištění oběda na Klárově. http://pochodprozivot.cz.
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