INFO
Bystrc, 6. května 2018

č. 18/18

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za děti, které letos přistoupí k I. svatému přijímání.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 6. května:
6. neděle velikonoční
Úterý, 8. května:
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Čtvrtek, 10. května:
slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
Neděle, 13. května:
7. neděle velikonoční
Poutní slavnost v Rozdrojovicích
Den modliteb za sdělovací prostředky, Den matek
Čtení neděle 6. května: Sk 10,25-26.34-35.44-48; 1 Jan 4,7-10; Jan 15,9-17
Májové pobožnosti příští týden:
Kostel: pondělí, středa, pátek, neděle v 18:30 h.
Archa: úterý v 18.15 h.
Kaple v Kníničkách: úterý od 17:30 h.
Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně májová pobožnost nebude. Mši
svatou budeme slavit v kostele v 18:30 h a v Arše ve 20 h.
Od pátku 11. května začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha
svatého:
- v kostele po každé večerní mši svaté nebo v 18:30 (úterý a sobota)
- v Arše ve 20:15, ve čtvrtek 17. 5. až po večerní mši svaté
Pozvání:
Neděle, 6. května:
Neděle, 6. května:
Středa, 9. května:
Čtvrtek, 10. května:
Pátek, 11. května:
Sobota, 12. května:
Neděle, 13. května:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence,
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
8:30; fara; brigáda na oklepání omítky a úpravu dvora
10:30; kaple v Rozdrojovicích; poutní mše svatá

Oznámení:
Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku z Komína přes Medlánky
a Kníničky do Bystrce. Sraz ve středu 9. května v 8 hodin - dopravní uzel ZOO.
Další informace - mobil 774 550 336.

Víkend pro prvokomunikanty. Ve dnech 11. – 13. 5. se uskuteční v Bedřichově
u Lysic víkend pro děti, které se připravují k I. sv. přijímání. Prosíme o modlitbu za
děti i za ty, kteří je budou provázet.
V sobotu 12. května od 8:30 hodin proběhne brigáda na oklepání omítky na
faře a úpravu dvora. Prosíme všechny ochotné muže - přijďte! Kdo má, tak si
vezměte rukavice a zednické kladívko, ostatní vybavíme. Kontakt a informace:
Jan Suchý, mob. 605 162 706.
Poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Rozdrojovicích bude
sloužena v neděli 13. května od 10:30 hodin. Pěší účastníci mše svaté odcházejí
do Rozdrojovic v 9 hodin z přehradní hráze. Růženec a kancionál s sebou.
Všichni jsou srdečně zváni.
Klub seniorů od svatých Janů zve seniory z Bystrce na poutní zájezd na
Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou ve čtvrtek 17. května 2018. Doprovodí nás
pan farář Svoboda; odjezd autobusu v 7:30 hod. od radnice. Cena včetně oběda
250,- Kč. Hlaste se u paní Marie Borisové - mobil 724 285 650.
Vigílie slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhne v sobotu 19. května od 21
hodin v Arše.
Večer chval s bystrckou scholou se uskuteční v neděli 20. května po večerní mši
svaté v 19:30 h ve farním kostele.
Příští číslo farního občasníku Setkání vyjde v červnu a bude zaměřeno na téma
„Čas dovolených“. Prožili jste dovolenou, při níž jste také načerpali 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“. 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.
Noc kostelů se bude konat v pátek 25. května 2018 také v Arše. Tuto akci
připravují společně členové církve římskokatolické, metodistické a bratrské.
Podrobný program najdete na www.nockostelu.cz/kostel/1595. Kdo by byl
ochoten jakkoliv pomoci (např. být k dispozici v „kavárně“), ozvěte se p. Petru
Cajzlovi, mob. 739 673 476, e-mail: petr.cajzl@gmail.com.
Umývání oken na faře proběhne v sobotu 26. května od 7.30 hodin (po ranní
mši svaté). Úklid kostela plánujeme na sobotu 16. června. Budeme moc vděční,
když si alespoň na jedno dopoledne vyšetříte čas a přijdete pomoci.
Příští ministrantská schůzka bude v sobotu 26. května.
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