INFO
Bystrc, 29. dubna 2018

č. 18/17

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za ministranty naší farnosti a požehnání pro ministrantskou pouť.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 29. dubna:
5. neděle velikonoční
Úterý, 1. května:
sv. Josefa dělníka
Středa, 2. května:
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Čtvrtek, 3. května:
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek, 4. května:
I. pátek v měsíci
Neděle, 6. května:
6. neděle velikonoční
Čtení z 5. neděle velikonoční: Sk 9,26-31; 1 Jan 3,18-24; Jan 15,1-8
Pozvání:
Neděle, 29. dubna:
Úterý, 1. května:
Úterý, 1. května:
Středa, 2. května:
Čtvrtek, 3. května:
Pátek, 4. května:
Sobota, 5. května:
Neděle, 6. května:
Neděle, 6. května:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
17:15; Archa; májová pobožnost
17:30; kaple v Kníničkách; májová pobožnost
8:00; tramvajová zastávka ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:30 hodin příležitost ke svátosti smíření
Vranov u Brna; diecézní pouť ministrantů
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Vyučování náboženství mezi svátky. Vzhledem k tomu, že řada rodin s dětmi
využívá prodlouženého víkendu k různým pobytům mimo Brno, náboženství
v pondělí 30. 4. na faře nebude. V pondělí 7. 5. výuka náboženství proběhne jako
obvykle.
Májové pobožnosti v měsíci květnu: v kostele - pondělí, středa, čtvrtek, pátek,
neděle vždy v 18.30 h a v Arše v úterý v 18:15 h.
V kapli v Kníničkách budou probíhat májové pobožnosti každé květnové úterý
od 17:30 h, v úterý 29. května v 17:30 h zde bude sloužena mše svatá. Odjezd
autobusu č. 302 z Bystrce v 17:14, zpět z Kníniček v 18:10 a v 18:40.

V měsíci květnu čtvrteční ranní mše v kostele nebudou! Každý čtvrtek bude
sloužena mše svatá v kostele po májové pobožnosti v 18:30 h. V Arše bude mše
sv. ve 20 h jako obvykle.
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku ze Žebětína do Žebětína. Sraz
ve středu 2. května v 8 hodin - dopravní uzel ZOO, odjezd autobusu č. 52 v 8:14.
Srdečně zvou Stanislav Pokorný a František Zajíček, mob. 774 550 336.
Napište nám na téma „Čas dovolených“. Prožili jste dovolenou, při níž jste
kromě regenerace a odpočinku načerpali také po duchovní stránce? Pocítili jste
dotek Boží přítomnosti ve společenství či o samotě a třeba tam, kde jste to vůbec
nečekali? Podělte se o své zážitky a můžete tak inspirovat ostatní k cestám „za
hranice všedních dnů“. Příští číslo farního občasníku Setkání vyjde v červnu
a bude zaměřeno právě na téma dovolených. Své příspěvky prosím posílejte do
20. května na adresu farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdávejte přímo na
faře pastorační asistentce. Na Vaše příspěvky se těší redakční tým Setkání.
XVIII. pěší pouť na Velehrad se koná v týdnu od 20. do 25. 8. 2018. Z Bystrce
budou vycházet poutníci ve středu 22. srpna v 6.30 h a připojí se k vranovskoznojemskému proudu v Blučině. Bližší informace budou uveřejněny na nástěnce
v předsíni kostela a na www.faby.cz. Pouť vyvrcholí v sobotu 25. srpna v bazilice
na Velehradě mší svatou, kterou bude sloužit o. biskup Pavel Posád.
Z farního kalendáře:
Svatodušní novéna: 11. – 19. května
Hody v Rozdrojovicích: neděle 13. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého: neděle 20. května
I. svaté přijímání dětí z naší farnosti: neděle 3. června
Bystrcké hody: sobota 23. června
Farní hodová slavnost: neděle 24. června
Hody v Kníničkách: čtvrtek 5. července
Přednáška na katedře sociologie. V rámci „badatelského odpoledne“ proběhne
ve středu 2. května od 15:15 h na katedře sociologie (Joštova 10, Brno)
představení knihy Barbory Spalové „Laici a klerici v české katolické církvi“.
Přednáška s diskuzí zájemcům představí sedm různých prostředí v české
katolické církvi a pokusí se reflektovat vztahy a spolupráci mezi kleriky a laiky.
Více informací najdete na www.faby.cz.
Dobročinný koncert na podporu Domácího hospice Tabita se uskuteční
v pátek 4. května v 18 h v kostele ČCE Brno – Židenice, Jílkova 74 a ve středu 9.
května ve 20 h v kostele sv. Jakuba v Brně. www.facebook.com/SpojeniRadosti
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