INFO
Bystrc, 1. dubna 2018

č. 18/13

Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“ (Z liturgie)

Z církevního kalendáře:
Neděle, 1. dubna:
slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční
Po každé mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy.
Při mši sv. v 10 h zpívá chrámový sbor.
Pondělí, 2. dubna:
Pondělí v oktávu velikonočním
Bohoslužby v kostele: 7.30, 8.45,10.00, večerní mše svatá
nebude.
Neděle, 8. dubna:
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Čtení z neděle Zmrtvýchvstání Páně: Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9
Pozvání:
Neděle, 1. dubna:
Úterý, 3. dubna:
Středa, 4. dubna:
Čtvrtek, 5. dubna:
Pátek, 6. dubna:
Sobota, 7. dubna:

dopoledne; výměna lístků Živého růžence
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
16:30; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
příležitost ke svátosti smíření až od 17:00 hodin
9:00; fara; ministrantská schůzka

Oznámení:
Budeme vybírat postničky. Pokladničky s postní almužnou můžete odevzdat
příští neděli v sakristii.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku okolo Holedné. Sraz v úterý
3. dubna v 8 hodin - dopravní uzel ZOO.
Společenství seniorů se sejde ve středu 4. dubna na faře, tentokrát již v letním
čase od 16.30 hodin.
Setkání rodičů prvokomunikantů v Arše. V pátek 13. dubna v 17.15 h (po
dětské mši svaté) se v Arše koná setkání rodičů, jejichž děti se připravují
k prvnímu svatému přijímání.

Až do konce dubna jsou v Arše vystaveny fotografie z I. svatého přijímání, které
laskavě zapůjčili naši farníci. Přijďte si i vy prohlédnout výstavu "První svaté
přijímání v proměnách času" a zavzpomínat na tento váš velký den. Archa
bývá otevřena cca 30 minut před každou mší svatou.
Debata o aktuálních problémech EU s našimi europoslanci a experty (Marián
Sekerák, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová) se bude konat ve středu 4. dubna
od 17 h ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2.
Rodinnou pouť na Vranov pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Brno ve
spolupráci Biskupstvím brněnským a brněnskými církevními školami. Pouť se
koná v neděli 8. dubna, na svátek Božího milosrdenství. Na zájemce čeká 5,5 km
dlouhá trasa z Lelekovic do Vranova, úkoly pro děti, společná mše svatá,
katecheze a divadlo. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.
Pozvání do Slavkovic. Centrum Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového
Města na Moravě zve v neděli 8. dubna 2018 na svátek Božího milosrdenství.
Mše svaté se konají v 10.30, v 15.00 a v 19.00 h. Letos si připomínáme 80.
výročí smrti sv. Faustyny Kowalské a 10. výročí posvěcení kostela ve
Slavkovicích. Ve dnech 8. až 10. června 2018 se pod záštitou brněnského
diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho ve Slavkovicích a v Novém Městě na
Moravě uskuteční třetí Národní kongres o Božím milosrdenství.
„Tři dny křesťanské spirituality“ se konají ve dnech 13. až 15. dubna 2018.
Letos pozvání přijal benediktinský mnich P. Anselm Grün. Všechny podrobnosti
k programu najdete na stránkách www.kna.cz, www.biskupstvi.cz a na letáčku
v předsíni kostela.
Zážitkový akční víkend „Přežít“ připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči
pro tatínky a jejich syny od 11 do 14 let. Koná se 13. – 15. 4. 2018 v DCŽM
Vesmír v Deštném v Orlických horách. Účastníci se mohou těšit na netradiční
zážitkové aktivity i duchovní program. Přihlášky a více informací na www.crsp.cz.
Ve dnech 11. až 15. července 2018 proběhne v areálu výstaviště BVV Brně další
Katolická charismatická konference. Hlavním hostem bude letos francouzský
kněz René-Luc. Program najdete na stránkách www.konference.cho.cz, kde bude
od 1. dubna 2018 také spuštěno přihlašování.
Letní škola liturgiky. Od 21. do 26. srpna 2018 se uskuteční v želivském
klášteře Letní škola liturgiky věnovaná letos mši svaté. Jejím cílem je umožnit
účastníkům hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, a být lépe
disponován pro účast na posvátných tajemstvích. Přihlášení je možné do 15.
června 2018. Podrobné informace na www.liturgie.cz/letni-skola.
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