INFO
Bystrc, 30. dubna 2017

č. 17/17

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za mladé: Ať najdou dobré životní partnery a mohou založit dobré
křesťanské rodiny.
Slovo faráře:
„Rodiny jsou naším bohatstvím.“
Z církevního kalendáře:
Neděle, 30. dubna:
3. neděle velikonoční
Pondělí, 1. května:
sv. Josefa, dělníka
Úterý, 2. května:
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Středa, 3. května:
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek, 5. května:
I. pátek v měsíci
Sobota, 6. května:
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Neděle, 7. května:
4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého pastýře –
Světový den modliteb za duchovní povolání
Čtení z 3. neděle velikonoční: Sk 2,14.22b-33; 1 Petr 1,17-21; Lk 24,13-35
V měsíci květnu ranní čtvrteční mše v kostele nebudou! Každý čtvrtek bude
sloužena mše svatá v kostele po májové pobožnosti v 18.30 h.
Pozvání:
Neděle, 30. dubna:
Úterý, 2. května:
Středa, 3. května:
Pátek, 5. května:
Sobota, 6. května:
Sobota, 6. května:
Neděle, 7. května:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
8:15; zastávka ZOO – bus č. 52; vycházka pro seniory
16:30; fara; společenství seniorů
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14:00 do 18:30 h příležitost ke svátosti smíření
9:00; fara; ministrantská schůzka
9:00; od kostela; výlet Slůňat na kolech kolem přehrady
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
po každé mši svaté; kostel; prodej brožur tiskového
apoštolátu Fatym

Oznámení:
Od 1. do 7. května bude probíhat Týden modliteb za duchovní povolání.
Májové pobožnosti v měsíci květnu: v kostele - pondělí, středa, čtvrtek, pátek,
neděle a v Arše - úterý vždy v 18.30 h.
Klub seniorů od sv. Janů se mimořádně sejde v pátek 5. května v 10:30 h
v Ekumenickém centru ARCHA, Brno Bystrc, ul. Lýskova.

Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
vycházku k Helenčině a Ríšově studánce a Kočičím žlebem na Rakovec. Sraz
v úterý 2. května v 8.15 na zastávce ZOO. Odjezd autobusu č. 52 v 8.20 hod.
Slůňata - na kolech kolem přehrady. Sraz v sobotu 6. května v 9 h u kostela,
kde naložíme kola na přívěsy a přesuneme se auty na start výpravy. Trasa:
Maršov - Šmelcovna - Chudčice - lesem kolem přehrady - kostel Bystrc – 23 km.
S sebou dobré kolo, oblečení dle počasí, jídlo a pití. Návrat do 15 hodin. Přihlaste
se do čtvrtka 4. května na e-mail jansuchybrno@centrum.cz, tel.: 605 162 706.
Velikonoční benefiční koncert se uskuteční v kostele sv. Janů v Brně – Bystrci
v neděli 14. května 2017 od 17 hodin. Účinkuje barokní soubor Ensemble
Serpens cantat. Zpěv: Alice Ondrejková, Jan Ondrejka, Pavel Borský j.h., Zuzana
Černá j.h. a Jolana Flašarová j.h. Vstupné dobrovolné, výtěžek koncertu bude
věnován Lize vozíčkářů. Koncert pořádá spolek sv. Cecílie a Liga vozíčkářů
www.ossc.cz, www.ligavozic.cz.
V autobusu na farní pouť (Kunštát, Rozseč nad Kunštátem, Olešnice) zbývá
ještě asi 10 volných míst. Termín: Sobota 20. května 2017. Odjezd v 8 h od
kostela. Zájemci se mohou zapisovat do 10. května v sakristii.
Luštitelský přebor farnosti se bude konat v Arše v pátek 26. května od 17:15
hodin (a v případě zájmu také od 20.30 h). Soutěží se v kategoriích do 15 a od 16
let. Přihlášky posílejte do 21. května e-mailem (soba@seznam.cz) nebo formou
SMS (604 728 241) a uveďte preferovaný čas. Psací potřeby s sebou!
Sešitky Liturgie pro děti jsou barevné osmistránkové knížečky s aktuálními
čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků, najdete v nich texty bohoslužby slova,
příběh a hádanku. Tato pomůcka je určena pro děti od 2 do 11 let. Všechny
sešitky si děti mohou díky „sponkám“ na hřbetu zakládat do šanonů podle
jednotlivých cyklů. Další informace (ceny, metodiky, možnost objednání) najdete
na www.liturgieprodeti.cz. Sešitky si také můžete prohlédnout v neděli 7. května
po každé mši svaté v předsíni kostela, v případě zájmu provedeme za naši
farnost hromadnou objednávku.
Manželská setkání v Kroměříži. Ve dnech 1. – 8. 7. 2017 proběhne v Kroměříži
oblíbený týdenní kurz Manželských setkání. Nabízí se vám možnost obnovit a
posílit své manželství. Uslyšíte přednášky o manželské komunikaci, krizi,
rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i
sexualitě. Na závěr budete mít příležitost obnovit svůj manželský slib při
slavnostní mši. Více informací a přihlášku najdete na www.manzele.setkani.org.
Případné dotazy posílejte na adresu michalcova.hana@setkani.org nebo volejte
na tel: 608 422 768.
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