INFO
Bystrc, 2. dubna 2017

č. 17/13

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny nemocné.
Slovo kaplana:
„Očisti naše nemocné bratry a sestry od hříchů a chraň je před malomyslností a
každou těžkou zkouškou.“ (Z obřadu pomazání nemocných)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 2. dubna:
5. neděle postní
Při dopoledních bohoslužbách bude udělována svátost
pomazání nemocných.
Pátek, 7. dubna:
I. pátek v měsíci
Neděle, 9. dubna:
Květná (pašijová) neděle
Při mši svaté v 10 h - žehnání ratolestí a průvod.

Čtení z neděle 2. dubna: Ez 37,12-14; Řím 8,8-11; Jan 11,1-45
Pozvání:
Neděle, 2. dubna:
Úterý, 4. dubna:
Středa, 5. dubna:
Čtvrtek, 6. dubna:
Pátek, 7. dubna:
Neděle, 9. dubna:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
10:00; zastávka autobusu 303 (Zoologická zahrada);
vycházka pro seniory s křížovou cestou v Chudčicích
16:30; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:30; kostel; příležitost ke svátosti smíření
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Svátost pomazání nemocných bude v našem kostele udělována dnes 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.
Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na vycházku spojenou s
křížovou cestou v Chudčicích. Sraz v úterý 4. dubna v 10 hodin na zastávce
Zoologická zahrada, odjezd autobusu č. 303 v 10:13 h. Vhodné pro zdatnější
chodce. Kancionál s sebou.

Společenství seniorů se sejde ve středu 5. dubna na faře, tentokrát již v letním
čase od 16.30 hodin. Na programu je přednáška Dr. Radomíra Malého na téma
fatimská zjevení.
Další příprava ke svátosti biřmování se bude konat v neděli 9. dubna po
večerní mši svaté v 19:30 h 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.
Fotografie z křížové cesty Údolím oddechu si můžete prohlédnout na stránkách
www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
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. www.brno.signaly.cz.
Týden modliteb za mládež probíhá 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.
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.
Farnost jako společenství. Přednáška generálního vikáře brněnské diecéze
Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška se uskuteční v úterý 4. dubna od 19 h u salesiánů
v Brně – Líšni, Kotlanova 13, klub VeSPOD. www.salesko.cz.
Přednáška a představení knihy MUDr. Ilony Burdové „Chvála ženy statečné
aneb co nám feministky neřekly“ proběhne ve čtvrtek 27. dubna v 17 h
v přednáškovém sále kláštera alžbětinek, Kamenná 36, Brno. Součástí bude
autogramiáda autorky s možností zakoupení knihy se slevou 25 %.
Velikonoční festival duchovní hudby je ve středoevropském měřítku
ojedinělým mezinárodním projektem. Odehrává se každý rok ve dvou týdnech
mezi Květnou a Bílou nedělí a je situován do brněnských chrámů. Podrobný
program najdete na www.filharmonie-brno.cz.
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