INFO
Bystrc, 26. března 2017

č. 17/12

Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Prosme za pochybující ve víře.“
Slovo emeritního faráře:
„Já jsem světlo světa, praví Pán.“ Ef 5, 14
Z církevního kalendáře:
Neděle, 26. března:
4. neděle postní
Neděle, 2. dubna:
5. neděle postní
Při dopoledních bohoslužbách bude udělována svátost
pomazání nemocných.
Čtení z neděle 26. března: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jan 9,1-41
Pozvání:
Neděle, 26. března:
Čtvrtek, 30. března:
Pátek, 31. března:
Sobota, 1. dubna:
Neděle, 2. dubna:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Od této neděle budou všechny večerní mše svaté v kostele a úterní mše
svatá v Arše začínat v 18.30 h.
Oznámení:
Čekatelé na křest. Dnes při dopolední mši svaté (v 8:45 h) proběhne obřad
zařazení katechumenů mezi čekatele křtu. V naší farnosti se ke křtu na Bílou
sobotu připravují dva katechumeni.
Svátost pomazání nemocných bude v našem kostele udělována o 5. neděli
postní 2. dubna při dopoledních bohoslužbách.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele – tj. od této neděle od 18:00 h.
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.
Další příprava ke svátosti biřmování se bude konat v neděli 9. dubna po
večerní mši svaté na faře.

Připravujeme farní pouť. Termín: sobota 20. května 2017, odjezd v 8 h od
kostela. Přibližný program: Kunštát – návštěva hrobu P. Kubíčka, prohlídka
moderní kaple v Rozseči nad Kunštátem a mše svatá, oběd v restauraci,
Olešnice – prohlídka nového pastoračního centra a pěší pouť po netradiční
křížové cestě. Zájemci se mohou zapisovat v sakristii. Náklady na dopravu činí
160 Kč.
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.
Ještě tři dny zbývají do uzávěrky občasníku Setkání na téma „Narodit se z vody
a z Ducha svatého“. Vaše příspěvky můžete přinést nejpozději 29. března na
faru nebo poslat na e-mailovou adresu: farni_schranka@seznam.cz.
Týden modliteb za mládež proběhne v týdnu před Květnou nedělí 2. – 9. dubna
2017. Brožurku s modlitbami k této příležitosti najdete na http://tmm.signaly.cz
a také jako aplikaci pro systém Android v obchodu GooglePlay.
Diecézní setkání mládeže se bude konat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově v sobotu 8. dubna 2017 od 8.30 do 16 h. Mottem letošního setkání je
citát z Lukášova evangelia: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ Více
informací a rezervace do dopoledních skupin na www.brno.signaly.cz.
Beseda s ředitelem Radia Proglas Mons. Martinem Holíkem se uskuteční ve
středu 29. března v 19 h v sále pod kostelem. Se zakladatelem křesťanské
rozhlasové stanice Proglas a Televize Noe bude rozmlouvat salesián P. Zdeňek
Jančařík.
Květný pátek ve Sloupu v Moravském krasu. Hlavní pouť u Panny Marie
Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu se uskuteční v pátek 7. dubna.
V 10:30 bude sloužena hlavní mše sv., ve 13 hodin se potom uskuteční křížová
cesta, svátostné požehnání a uctění ostatků sv. Kříže.
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. Možnost přihlášení na http://pochodprozivot.cz, nejlépe do 31. března.
Rodinná pouť na Vranov u Brna. V neděli 23. dubna se na Vranově u Brna
uskuteční rodinná pouť, kterou pořádá brněnské Centrum pro rodinu a sociální
péči ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a brněnskými církevními školami.
Na účastníky čeká cca 5,5 km dlouhá trasa z Lelekovic na Vranov, úkoly pro děti,
společná mše svatá, katecheze a divadlo. Bližší informace: www.crsp.cz.
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