INFO
Bystrc, 9. dubna 2017

č. 17/14

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o schopnost přiznat své chyby.
Slovo faráře:
Řekl jim: „Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ (z pašijí)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 9. dubna:
Květná (pašijová) neděle
Při mši svaté v 10 h - žehnání ratolestí a průvod.

Čtvrtek, 13. dubna:

Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně
Mše svatá v kostele v 18.30 h, v Arše ve 20 h.

Pátek, 14. dubna:

Velký pátek – den přísného postu
Velkopáteční obřady v Arše v 16.30 h, v kostele v 18.30 h.

Sobota, 15. dubna:

Velikonoční vigilie v kostele v 19 h, v Arše ve 21.30 h.

Neděle, 16. dubna:

slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45, 10 a v 18.30 h.
Po každé mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy.
Při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor.

Pondělí, 17. dubna:

Pondělí v oktávu velikonočním
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45 a v 10 h, večerní mše
svatá nebude.

Čtení z neděle 9. dubna: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 27,33-54 (zkrácená verze)
Pozvání:
Neděle, 9. dubna:
Pondělí, 10. dubna:

19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
19:15; fara; schůzka členů farní charity

Křížovou cestu se budeme modlit ještě tuto neděli a ve středu 12. dubna od 18 h
a na Velký pátek od 14.30 h.
„Getsemanskou zahradu“ a „Boží hrob“ v kostele bude možné navštívit od 20 h
na Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie.
Oznámení:
Příprava ke svátosti biřmování se koná dnes po večerní mši svaté v 19:30 h na
faře.

Missa chrismatis. Na Zelený čtvrtek v 9 h v katedrále na Petrově se koná mše
svatá celebrovaná otcem biskupem Vojtěchem za přítomnosti kněží z celé
diecéze. Při této mši se světí oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Jste
srdečně zváni!
„Getsemanskou zahradu“ a „Boží hrob“ v kostele bude možné navštívit od 20
h na Zelený čtvrtek až do obřadu velikonoční vigilie. Kostel však nesmí zůstat
otevřený bez dozoru. Zájemci, kteří byste byli ochotni kdykoliv v této době držet
hodinovou „modlitební stráž“, zapište se v sakristii kostela. Prosíme zvláště muže
o službu v nočních a brzkých ranních hodinách.
V neděli 16. dubna vyjde občasník bystrcké farnosti Setkání.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
vycházku Údolím oddechu. Sraz v úterý 18. dubna v 9 hodin na zastávce
Kamenolom.
Setkání rodičů prvokomunikantů v Arše. V pátek 21. dubna v 17.15 h (po
dětské mši svaté) se v Arše koná setkání rodičů, jejichž děti se připravují
k prvnímu svatému přijímání.
Sbírka šatstva pro charitní šatník se bude konat v sobotu 22. dubna od 9 do 16
h ve Společenském centru na ul. Odbojářská v Brně - Bystrci. Přinést můžete
letní i zimní oblečení, lůžkoviny, látky (minim. 1 m), boty, batůžky, nádobí,
hygienické potřeby, čistící prostředky a funkční nářadí.
V případě, že byste byli ochotni s touto sbírkou pomoci jako dobrovolníci,
kontaktujte prosím pana Miroslava Klimeše, mob. 606 043 004.
Zveme vás na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 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.
Jubilejní rok Fatimy – získání plnomocných odpustků. Pro důstojné prožití
oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, jsou z rozhodnutí papeže
Františka, věřící obdarováni plnomocnými odpustky od 27. listopadu 2016 až do
26. listopadu 2017. Podmínky k jejich získání najdete na nástěnce v kostele.
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.
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