INFO
Bystrc, 27. května 2018

č. 18/21

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za děti, studenty a učitele, aby dobře zvládli závěr školního roku.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 27. května:
slavnost Nejsvětější Trojice
Středa, 30. května:
sv. Zdislavy
Čtvrtek, 31. května:
slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek
Mše svatá v kostele v 18:30 a v Arše ve 20 hodin.
Pátek, 1. června:
sv. Justina, mučedníka
I. pátek v měsíci
Neděle, 3. června:
9. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 27. května: Dt 4,32-34.39-40; Řím 8,14-17; Mt 28,16-20
Pozvání:
Neděle, 27. května:
Úterý, 29. května:
Čtvrtek, 31. května:
Pátek, 1. června:
Sobota, 2. června:
Neděle, 3. června:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
8:10; dopravní terminál ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
příležitost ke svátosti smíření v kostele od 14 do 18:30 h
15:00; kostel; první svatá zpověď dětí
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
10:00; kostel; I. svaté přijímání

Oznámení:
Sbírka – poděkování. Na Charitu bylo minulou neděli při bohoslužbách
darováno 26 770,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Májové pobožnosti příští týden:
Kostel: pondělí a středa v 18:30 h. Archa: úterý v 18.15 h.
V kapli v Kníničkách bude v úterý 29. května v 17:30 h sloužena mše svatá.
Odjezd autobusu č. 302 z Bystrce v 17:14, zpět z Kníniček v 18:10 a v 18:40.
Vycházka pro seniory v úterý 29. května povede Jelením žlíbkem, na trase
dlouhé 6,5 km se nelze vyhnout převýšení. Odjezd autobusu 303 z dopravního
uzlu ZOO v 8:14 h. Na vycházku srdečně zvou Stanislav Pokorný a František
Zajíček, mobil 774 550 336.
Na první sobotu 2. června se v kostele po ranní mši svaté koná pravidelná
mariánská pobožnost.

K prvnímu svatému přijímání v naší farnosti přistoupí v neděli 3. června při
mši svaté v 10 hodin 28 dětí. Prosíme o modlitbu za tyto děti i jejich rodiny.
Mše svatá pro skauty bude sloužena ve středu 6. června od 18:30 hodin v Arše.
Publikace tiskového apoštolátu FATYM budou k zakoupení v předsíni kostela
v neděli 10. června během dopoledních bohoslužeb.
Biřmovanci se sejdou na faře v neděli 10. června.
Děkujeme všem, kdo jste se během posledních týdnů jakkoliv zapojili do života
naší farnosti: členům scholy, těm, kdo připravovali svatodušní novény v kostele a
v Arše, organizátorům i všem účastníkům brigád na faře a v Arše, organizátorům
májových pobožností v Arše a v Kníničkách a také všem, kdo přijali službu při
Noci kostelů v Arše.
Boží Tělo u minoritů. Společná oslava svátku Těla a Krve Páně v Brně bude
zahájena v neděli 3. června v 15.30 hodin mší svatou v minoritském kostele sv.
Janů, Minoritská 1. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Pavel Konzbul.
Hudební doprovod zajistí Schola brněnské mládeže. Po mši sv. vyjde
eucharistický průvod přes Zelný trh do katedrály sv. Petra a Pavla, kde
závěrečnou adoraci povede brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
Biskupské gymnázium v Brně pořádá BIGY RUN 2018 – 0. ročník veřejného
sprinterského závodu do vrchu. Koná se v sobotu 16. června od 10 hodin. Místo
konání: Brno – Wilsonův les (sjezdovka). Startovné: 100 Kč (jednotlivci nebo
štafeta). Cílem této akce je získat finanční prostředky pro sportování na BIGY,
založit novou tradici a prohloubit spolupráci učitelů, studentů a veřejnosti.
Podrobné informace na www.bigyrun.webnode.cz.
Kurzy Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka probíhají v Brně v Bakalově
sále, Žerotínovo nám. 6. Na další ročník kurzů se můžete přihlásit osobně na
recepci Centra pro rodinu a sociální péči na Biskupské ul. 7 nebo na
www.a3vbrno.cz.
Výstavu velkoformátových fotografií „Člověk a Víra“ si můžete prohlédnout
až do 17. června 2018 v kostele sv. Jakuba v Brně (Po – So 9 – 19 h, Ne 11 – 19
h). Vstup zdarma. Spolek Člověk a Víra je společenství fotografů, kteří ve svém
volném čase bez nároku na odměnu dokumentují život církve, sakrální
architekturu a víru člověka obecně. www.clovekavira.cz
Letní škola liturgiky. Od 21. do 26. srpna 2018 proběhne v želivském klášteře
Letní škola liturgiky věnovaná letos mši svaté. Přihlášení je možné do 15. června.
Podrobné informace na www.liturgie.cz/letni-skola.
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