INFO
Bystrc, 17. června 2018

č. 18/24

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za ty, kteří mají přijmout jáhenské a kněžské svěcení.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. června:
11. neděle v mezidobí
Čtvrtek, 21. června:
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Neděle, 24. června:
slavnost Narození sv. Jana Křtitele, patrona naší farnosti
Čtení z neděle 17. června: Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Pozvání:
Úterý, 19. června:
Čtvrtek, 21. června:
Pátek, 22. června:
Neděle, 24. června:
Neděle, 24. června:

8:00; dopravní terminál ZOO, zastávka autobusu 52;
vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:30; kostel; slavnostní Te Deum a svátostné požehnání
15:00; pohoštění na farním dvoře

Oznámení:
V neděli 17. června se při všech bohoslužbách uskuteční sbírka na opravy ve
farnosti. Podrobné informace o využití sbírky najdete na www.faby.cz v sekci
Ekonomika.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se zapojili do včerejšího úklidu kostela.
Farní slavnost se bude konat v neděli 24. června. Ve 14:30 h bude v kostele
slavnostní Te Deum a od 15 h vás srdečně zveme k přátelskému posezení na
farním dvoře. Sladké i slané dobroty nebo drobný finanční příspěvek na farní
slavnost můžete přinést 24. června před dopoledními bohoslužbami do předsíně
kostela, kde si je převezme služba, případně odpoledne od 13 hodin na faru.
Pokud byste se mohli zapojit i s další pomocí (od 13:30 h chystání stolů a
občerstvení, obsluha během posezení,…), budeme moc rádi.
Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2018 - květen 2019) budou
k dispozici od neděle 24. června na faře a v sakristii. Přihlašují se pouze děti,
které v příštím školním roce půjdou do I. třídy (případně starší děti, které ještě do
náboženství nechodily). Náboženství probíhá na ZŠ Heyrovského, Vejrostova a
Laštůvkova (1. – 4. třída), od 5. třídy děti docházejí na faru. Aktuální rozvrh výuky
najdete během září na www.faby.cz, v Infu a na nástěnce v kostele.

Klub seniorů od sv. Janů zve na vycházku ze Žebětína přes Helenčinu
studánku zpět do Žebětína. Sraz v úterý 19. června v 8 hodin na zastávce
autobusu č. 52 - dopravní uzel ZOO, odjezd 8:10 hod.
Příští neděli vyjde farní občasník Setkání, tentokrát na téma „Čas dovolených“.
Jako obvykle bude k dispozici v předsíni kostela.
Prázdninovou biblickou školu Vacation Bible School pořádá Sbor Evangelické
církve metodistické v Brně ve dnech 9. -13. 7. 2018 v ekumenickém centru
Archa, Lýskova ulice, Brno-Bystrc. Program je určen pro předškolní děti a jejich
doprovod i pro školní mládež. Znalost angličtiny není nutná. Společný program
pro všechny věkové kategorie začíná vždy v 9 h a končí okolo 12 h. Hry, písničky
a povídání na biblická témata připravují metodisté z USA. Další informace
www.vacation-bible-school.webnode.cz, e-mail brno@umc.cz, mob. 732 491 494.
Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby,
sportovních aktivit a kreativních workshopů, který se letos koná od 22. do 24.
června v přírodním areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Cílem akce je
zprostředkovat křesťanskou kulturu široké veřejnosti. Program doplňují výstavy,
filmy, divadlo a přednášky na aktuální témata. Festival je „alkohol free“. Více
informací na www.kefasfest.cz.
Kněžské a jáhenské svěcení na Petrově. V sobotu 23. června v 9 h přijmou
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské
svěcení čtyři jáhni a jáhenské svěcení tři kandidáti z brněnské diecéze.
Ve dnech 11. až 15. července 2018 se uskuteční v areálu výstaviště v Brně další
Katolická charismatická konference. Hlavním hostem bude letos francouzský
kněz René-Luc. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském
výstavišti. Přihlašování přes internet bude ukončeno 25. června ve 12 h. Na
konferenci můžete přijet i bez přihlášení. www.konference.cho.cz
Teologický kurz. Začátkem října 2018 bude v Brně zahájen nový ročník
Teologického kurzu (dále TK). Je určen věřícím římskokatolického vyznání, kteří
již mají základní náboženské vědomosti a byli také biřmováni. Kurz probíhá
o sobotách v přibližně čtrnáctidenních intervalech a ukončen bude na počátku
června 2019. Jeho účastníci se seznámí se základy systematické teologie,
biblistiky, liturgiky, morální a pastorální teologie, církevních dějin a církevního
práva. TK je základem, na nějž pak v dalším roce navazuje kurz Katecheta nebo
kurz Služba ve farnosti. Další informace, plánované termíny a formulář přihlášky
najdete před prázdninami na www.brno.biskupstvi.cz/kc.
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