INFO
Bystrc, 16. dubna 2017

č. 17/15

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Děkujme za milost vykoupení.
Slovo emeritního faráře:
„Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“
(velikonoční chvalozpěv)
Z církevního kalendáře:
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.
Neděle, 23. dubna:
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Čtení z neděle Zmrtvýchvstání Páně: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9
Pozvání:
Úterý, 18. dubna:
Pátek, 21. dubna:
Sobota, 22. dubna:
Sobota, 22. dubna:
Neděle, 23. dubna:
Pondělí, 24. dubna:

9:00; zastávka Kamenolom; vycházka pro seniory
17:15; Archa; setkání rodičů prvokomunikantů
9:00; fara; ministrantská schůzka
9:00 – 16:00; Společenské centrum; sbírka šatstva pro
charitní šatník
19:30; kostel; velikonoční večer chval
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Dnes vychází občasník bystrcké farnosti Setkání na téma „Narodit se z vody
a z Ducha svatého“. K dispozici zdarma v předsíni kostela.
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.

Budeme vybírat postničky. Pokladničky s postní almužnou můžete odevzdat
příští neděli v sakristii.
Velikonoční večer chval. Bystrcká schola vás srdečně zve na velikonoční večer
chval, který se uskuteční v neděli 23. dubna od 19.30 h ve farním kostele.
Příprava na biřmování – pozor změna! Příprava ke svátosti biřmování se
tentokrát uskuteční v pondělí 24. dubna od 19:30 h na faře.
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.
 Prosíme, nejpozději do 10. května rovněž nahlaste, zda byste měli zájem
o společný oběd v restauraci.
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 nebo
na www.fatima2017.cz.
Den otevřených dveří v Hospici sv. Alžběty v Brně, Kamenná 36, proběhne ve
čtvrtek 20. dubna od 10 do 17 h. Více informací na www.hospicbrno.cz.
Tři dny křesťanské spirituality na téma Neposkvrněné srdce pořádá Pastorační
středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství ve dnech 19. až 21.
května 2017. Pozvání letos přijal P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., Th.D. Páteční
program zahájí úvodní přednáškou v 19 h v aule Biskupského gymnázia v Brně.
V sobotu v 9 h začne tamtéž celodenní rekolekce, kterou lze absolvovat
samostatně, nenavazuje na páteční přednášku. Program v sobotu se doporučuje
absolvovat celý včetně mše svaté v 16 h. Na páteční ani sobotní program není
třeba se přihlašovat, zájemci si mohou na sobotu objednat oběd. Setkání zakončí
v neděli 21. května v 9 h mše sv. v kostele sv. Michala v Brně. Více: www.kna.cz.
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