INFO
Bystrc, 1. července 2018

č. 18/26

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Učme se od Pána odpouštět i nepřátelům.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 1. července: 13. neděle v mezidobí
Úterý, 3. července:
svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtvrtek, 5. července: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek
Mše svatá v kostele v 7:30 a v 18:30 h.
Poutní mše svatá u kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Kníničkách začíná v 10.30 h.
Pátek, 6. července:
I. pátek v měsíci
příležitost ke svátosti smíření až od 17 hodin
Neděle, 8. července: 14. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 1. července: Mdr 1,13-15; 2,23-24; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
Oznámení:
Dnes se koná v naší farnosti sbírka na bohoslovce.
Bohoslužby o prázdninách: V neděli v 7:30, 10:00 a v 18:30, ve všední dny
v kostele beze změny. V Arše budou během letních prázdnin mše pouze v úterý.
Během prázdnin neprobíhá páteční celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní
ani čtvrteční adorace před prvním pátkem, zpovídat se na první pátek bude až od
17 hodin.
Přihlášky do náboženství na příští školní rok (říjen 2018 - květen 2019) jsou
k dispozici na faře a v sakristii nebo si je můžete stáhnout na www.faby.cz.
Přihlašují se pouze děti, které v příštím školním roce půjdou do I. třídy (případně
starší děti, které ještě do náboženství nechodily). Náboženství probíhá pro 1. – 4.
ročník na základních školách v Bystrci a od 5. třídy děti docházejí na faru.
Aktuální rozvrh výuky uveřejníme po prázdninách.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli při přípravách farní slavnosti.
Fotografie najdete na www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Děkujeme za všechny dary a blahopřání, podporu, pomoc, povzbuzení
a modlitby. Pavel, Vnislav, Pavel

Krátkou pěší pouť z Bystrce do Kníniček vykonáme ve čtvrtek 5. července,
v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Od bystrckého kostela vyjdeme v 9.30 hod.
Poutní mše svatá u kaple v Kníničkách začne v 10.30 hod.
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 najdete 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.
Setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem se bude
konat ve čtvrtek 27. září 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti
připravena různá stanoviště s hrami a aktivitami pro poučení i zábavu. Dále bude
možnost prohlédnout si některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém
okolí. Přihlášky a podrobné informace obdrží rodiče dětí e-mailem začátkem září.
Farní pouť na Vranov u Brna plánujeme na sobotu 15. září.
Dny lidí dobré vůle se budou konat 4. a 5. července 2018 na Velehradě.
Podrobný program najdete na www.velehrad.eu.
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.
Ve dnech 11. až 15. července 2018 se uskuteční v areálu výstaviště v Brně další
ročník Katolické charismatické konference. Informace: www.konference.cho.cz
15. ročník Diecézní poutě rodin se uskuteční v sobotu 1. září 2018 v areálu
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Sem budou směřovat čtyři poutní
trasy – z Obyčtova, ze Sázavy, ze Slavkovic a ze Žďáru nad Sázavou. Od 13:30
zde budou připravena stanoviště s úkoly a výtvarnými tvořeními pro děti, dospělí
se mohou zúčastnit komentované prohlídky kostela. Ze Zelené hory pak půjde
průvod k bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde v 16 hodin začne pontifikální
mše svatá s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. www.crsp.cz
Během prázdnin Info letáček vycházet nebude. Aktuální informace se dozvíte
z ohlášek nebo na www.faby.cz. Další zajímavé informace a pozvánky najdete na
stránkách www.biskupstvi.cz. Přejeme Vám pěkné prožití prázdninových dní!
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