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Bystrc, 23. dubna 2017

č. 17/16

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za ty, kdo vládnou: Ať se řídí spravedlností a milosrdenstvím.
Slovo kaplana:
„Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná
s námi podle našich hříchů ani nám neodplácí podle našich vin.“ Žalm103, 8 a 10
Z církevního kalendáře:
Neděle, 23. dubna:
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Pondělí, 24. dubna:
sv. Jiří, mučedníka
Úterý, 25. dubna:
svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota, 29. dubna:
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
Neděle, 30. dubna:
3. neděle velikonoční
Čtení z 2. neděle velikonoční: Sk 2,42-47; 1 Petr 1,3-9; Jan 20,19-31
Pozvání:
Neděle, 23. dubna:
Pondělí, 24. dubna:
Úterý, 25. dubna:
Čtvrtek, 27. dubna:
Pátek, 28. dubna:
Neděle, 30. dubna:

19:30; kostel; velikonoční večer chval
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
9:00; zastávka Kamenolom; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Pokladničky s postní almužnou můžete odevzdat tuto neděli v sakristii.
Zbývající výtisky velikonočního čísla farního občasníku Setkání jsou k dispozici
v předsíni kostela.
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 ke svátosti biřmování – pozor změna! Příprava ke svátosti biřmování
proběhne tentokrát v pondělí 24. dubna od 19:30 h na faře.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
vycházku po zelené značce na okraj Komína, dále do Medlánek a kolem letiště
zpět do Bystrce. Sraz je v úterý 25. dubna v 9 hodin na zastávce Kamenolom.

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.
V pondělí 24. dubna se v Brně na Petrově 2 v 17 h uskuteční přednáška R. D.
ThLic. Davida Boumy, Th.D. na téma Mariánská zjevení a jejich význam pro
současného člověka - 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě (1917-2017).
Přednáška je určena kněžím a katechetům, ale zváni jsou i ostatní zájemci.
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.
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
asistent/ka stavebního oddělení s pracovištěm v Brně. Více informací na vývěsce
v předsíni kostela nebo na www.biskupstvi.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.
Celostátní setkání mládeže se uskuteční ve dnech 15. – 20. srpna 2017
v Olomouci. Motto: „Nebojte se!“ Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let.
Součástí programu budou zajímavé přednášky a katecheze, nevšední slavení
eucharistie, osobní setkání s biskupy, setkávání s přáteli, skvělá hudba, sport,
kreativní dílny atd. Zvýhodněná cena při přihlášení do 31. května činí 950,Kč. Více informací a elektronické přihlášky na www.olomouc2017.signaly.cz.
V rámci celostátního setkání mládeže v Olomouci proběhne v sobotu 19. srpna
2017 Den s rodinami. Dopoledne bude katecheze a mše svatá, odpolední
program nabízí např. prohlídky olomouckých kostelů, klášterů a parků
s doprovodným programem, atrakce pro děti nebo setkání čtenářek časopisu IN!
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