INFO
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č. 17/21

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Pronásledovaným křesťanům vyprošujeme dar statečnosti.
Slovo emeritního faráře:
„Utrpení a pronásledování křesťanů patří k životu křesťanů. Protože mají účast na
Kristově životě, mají účast také na jeho utrpení.“
Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. května:
7. neděle velikonoční
den modliteb za sdělovací prostředky
Úterý, 30. května:
sv. Zdislavy
Středa, 31. května:
svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek, 1. června:
sv. Justina, mučedníka
Pátek, 2. června:
I. pátek v měsíci
Sobota, 3. června:
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Neděle, 4. června:
slavnost Seslání Ducha Svatého
Čtení ze 7. neděle velikonoční: Sk 1,12-14; 1 Petr 4,13-16; Jan 17,1-11a
Májové pobožnosti příští týden:
v kostele - pondělí, středa v 18:30 a v Arše - úterý v 18.20 h.
Od čtvrtka 1. června bude v kostele mše svatá již jako obvykle ráno v 7 hodin.
Probíhá 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 se bude konat v sobotu 3. června
od 21 hodin v Arše.
Pozvání:
Neděle, 28. května:
Neděle, 28. května:
Neděle, 28. května:
Čtvrtek, 1. června:
Pátek, 2. června:
Neděle, 4. června:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
10:00; kostel; I. svaté přijímání
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté následuje
modlitba svatodušní novény
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
příležitost ke svátosti smíření v kostele od 14 do 18:30 h
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
K prvnímu svatému přijímání v naší farnosti v neděli 28. května při mši svaté
v 10 hodin přistoupí 15 dětí.
Svátost biřmování. V neděli 4. června v katedrále na Petrově při mši svaté v 9 h
přijme z rukou otce biskupa Vojtěch svátost biřmování 10 mladých z naší farnosti.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory na
vycházku z Bystrce přes Kníničky a Medlánky do Komína. Sraz v úterý 30. května
v 8.15 hod na zastávce ZOO (ve smyčce).
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!
Poetické odpoledne se uskuteční v neděli 11. června od 16 hodin v Arše. „Verše
mého přítele Martina Koláře přednese Dušan Baur – moderátor Radia Proglas,
své verše si přednesu sám a hudebního doprovodu se zhostí na violoncello Pavel
Borský. Na setkání s Vámi se těší Roberto Scavino.“
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.
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
jsou k dispozici ve farní kanceláři.
Hra Poklady brněnské diecéze. Při příležitosti 240. výročí založení brněnské
diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady
brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez
rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017. Cílem hry je poznat
„poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými
osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61
„pokladů“ (po třech v každém z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála).
Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět míst s "pokladem" a splní další
podmínky, budou zařazeni do slosování, ve kterém bude koncem listopadu
vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny.
Informace, pravidla hry a podrobné podklady budou k dispozici na stránkách
http://biskupstvi.cz/poklady2017 koncem května 2017.
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