INFO
Bystrc, 7. května 2017

č. 17/18

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o nová povolání k zasvěcenému životu.
Slovo emeritního faráře:
„Od počátku byli v církvi muži a ženy, kteří se rozhodli zachovávat evangelijní
rady k následování Krista svobodněji a napodobovat ho věrněji.“ Srov KKC 918
Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. května:
4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře – Světový
den modliteb za duchovní povolání
Pondělí, 8. května:
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Sobota, 13. května:
Panny Marie Fatimské
Neděle, 14. května:
5. neděle velikonoční
Čtení ze 4. neděle velikonoční: Sk 2,14a.36-41; 1 Petr 2,20b-25; Jan 10,1-10
V měsíci květnu čtvrteční ranní mše v kostele nebudou! Každý čtvrtek bude
sloužena mše svatá v kostele po májové pobožnosti v 18.30 h.
Pozvání:
Neděle, 7. května:
Úterý, 9. května:
Středa, 10. května:
Pátek, 12. května:
Neděle, 14. května:
Neděle, 14. května:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
po každé mši svaté; kostel; prodej brožur tiskového
apoštolátu Fatym
8:15; zastávka ZOO; vycházka pro seniory
9:30; Archa; ukázková hodina aktivit pro seniory
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
17:00; kostel; velikonoční benefiční koncert
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Schůzka členů farní charity v měsíci květnu odpadá!
Májové pobožnosti v měsíci květnu: v kostele - pondělí, středa, čtvrtek, pátek,
neděle vždy v 18.30 h a v Arše v úterý v 18.20 h.
Sešitky Liturgie pro děti si můžete prohlédnout v neděli 7. května po každé mši
svaté v předsíni kostela. Jedná se o katechetickou pomůcku vhodnou pro rodiny
s dětmi od 2 do 11 let. Další informace (ceny, metodiky, možnost objednání)
najdete na www.liturgieprodeti.cz. V případě zájmu provedeme za naši farnost
hromadnou objednávku.

Soustředění prvokomunikantů. Ve dnech 12. – 14. 5. se uskuteční Bedřichově
u Lysic víkend pro děti, které se v naší farnosti připravují k I. sv. přijímání.
Prosíme o modlitbu za děti i za všechny dospělé, kteří je budou provázet.
Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na vycházku od
kohoutovické hájenky přes Hobrtenky do Jundrova (a pro zdatnější i dále do
Komína). Sraz v úterý 9. května v 8:15 h na zastávce ZOO. Odjezd autobusu
č. 50 v 8:22 h.
Klub seniorů od svatých Janů zve všechny bystrcké seniory na ukázkovou
hodinu aktivity seniorů (trénink paměti, zdravotní cvičení na židli atd.), která se
uskuteční se ve středu 10. května v 9:30 hodin v Ekumenickém centru ARCHA.
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 několik volných míst. Termín: sobota 20. května 2017. Odjezd v 8 h od
kostela. Zájemci se mohou zapisovat do 10. května v sakristii.
Poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Rozdrojovicích bude
sloužena v neděli 21. května od 10.30 hodin. Pěší poutníci budou mít sraz v 9 h
na přehradní hrázi. Zpět do Bystrce je možné jet autobusem č. 302 ve 12:06 h.
Luštitelský přebor farnosti se bude konat v Arše v pátek 26. května od 17:15
hodin a v případě zájmu také od 21 hodin (po modlitbách svatodušní novény).
Soutěží se v kategoriích do 15 let a od 16 let. Přihlášky posílejte do 21. května emailem (soba@seznam.cz) nebo formou SMS (604 728 241) a uveďte
preferovaný čas. Psací potřeby s sebou!
Farní týden v Cizkrajově 2017. Pobyt proběhne ve dvou po sobě následujících
týdnech, I. týden: 22. 7. - 29. 7. 2017 a II. týden: 29. 7. - 5. 8. 2017. Přihlášky
budou k dispozici od 28. 5. 2017 na faře v kanceláři.
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Svatý otec bude v sobotu 13.
května ve Fatimě svatořečit Francisca a Jacintu Martovy, kterým se v roce 1917
zjevila Panna Maria. Přenos z návštěvy papeže Františka ve Fatimě můžete
sledovat v sobotu 13. května od 10 h na TV Noe.
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