INFO
Bystrc, 21. května 2017

č. 17/20

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání.
Slovo faráře:
„Bože, očisti nás, abychom v sobě nemařili dílo tvé velké lásky a tvé svátosti aby
v nás přinášely svůj užitek.“ (z liturgie)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 21. května:
6. neděle velikonoční
Čtvrtek, 25. května:
slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
mše svatá v kostele v 18:30 h a v Arše ve 20 h
Pátek, 26. května:
sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle, 28. května:
7. neděle velikonoční
den modliteb za sdělovací prostředky
Čtení z 6. neděle velikonoční: Sk 8,5-8.14-17; 1 Petr 3,15-18; Jan 14,15-21
Májové pobožnosti příští týden: v kostele - pondělí, středa, pátek, neděle
v 18:30 a v Arše - úterý v 18.20 h.
Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně májová pobožnost ani ranní mše
svatá nebude. Mši svatou budeme slavit v kostele v 18:30 h a v Arše ve 20 h
Od pátku 26. května začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté nebo v 18:30 (včetně soboty)
- v Arše ve 20:15, ve čtvrtek (1. 6.) až po večerní mši svaté
Vigílie slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhne v sobotu 3. 6. od 21 h v Arše.
Pozvání:
Neděle, 21. května:
Neděle, 21. května:
Středa, 24. května:
Pátek, 26. května:
Pátek, 26. května:
Sobota, 27. května:
Sobota, 27. května:
Neděle, 28. května:
Neděle, 28. května:
Neděle, 28. května:

9:00; sraz na přehradní hrázi; pěší pouť do Rozdrojovic
10:30; kaple v Rozdrojovicích; poutní mše svatá
18:00; Archa; mše svatá pro skauty
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
17:15; (21:00); Archa; farní luštitelský přebor
9:50; nádraží Kr. Pole; výlet Slůňat
15:00; kostel; první svatá zpověď dětí
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
10:00; kostel; I. svaté přijímání
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Děkujeme mužům, kteří se v sobotu 13. 5. ochotně zapojili do brigády na faře.
Na benefičním koncertu v neděli 14. května 2017 se vybralo 11.780,- Kč. Velký
dík patří všem dárcům, výtěžek z koncertu byl věnován prostřednictvím spolku
sv. Cecílie Lize vozíčkářů. Zároveň děkujeme všem účinkujícím za krásný
hudební zážitek a zvláště pak panu Pavlovi Borskému za realizaci celé akce.
Poutní mši svatou u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Rozdrojovicích bude
sloužit P. Pavel Fatěna dnes od 10.30 hodin. Pěší poutníci mají 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
e-mailem (soba@seznam.cz) nebo formou SMS (604 728 241) a uveďte
preferovaný čas. Psací potřeby s sebou!
Slůňata – po stopách barona Trencka. Sraz: V sobotu 27. 5. na nádraží
v Králově Poli v 9:50 (vlak Tišnov, Dolní Loučky 10:06, dále bus do Skryje) Návrat
na nádraží Kr. Pole do 19. hodiny. Délka trasy cca 10 km. S sebou oblečení a
vybavení do lesa, jídlo a pití na celý den (oběd - opékání na ohni). Těšíme se na
skvělé společné zážitky. www.slunata.com
K prvnímu svatému přijímání v naší farnosti přistoupí v neděli 28. května při
mši svaté v 10 hodin 15 dětí, které se na setkání s Pánem Ježíšem pečlivě
připravovaly po celý školní rok v hodinách náboženství a na víkendovém
soustředění v Bedřichově u Lysic. Prosíme o modlitby za tyto děti i jejich rodiny.
Úklid kostela plánujeme v sobotu 10. června od 7.30 hodin (po ranní mši svaté).
Budeme moc vděční, když si na toto dopoledne vyšetříte čas a přijdete pomoci!
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.
Vyhlašujeme téma příštího farního občasníku. Je vám bližší modlit se ve
společenství nebo v tichosti a o samotě? Modlíte se raději vlastními slovy nebo
prostřednictvím naučených modliteb? Jak těžké je pro vás dodržet příslib, že se
budete za někoho modlit? Třeba i o tom můžete napsat do farního občasníku
Setkání, jehož nejbližší číslo bude věnováno síle modlitby a má uzávěrku 7. 6.
Vaše příspěvky předejte E. Máchové na faře nebo je pošlete elektronicky na
adresu farni_schranka@seznam.cz. Těší se na ně redakční tým občasníku.
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