INFO
Bystrc, 2. září 2018

č. 18/27

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o požehnání za všechny děti, studenty a pedagogy,
kteří začínají nový školní rok.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 2. září:
22. neděle v mezidobí
Pondělí, 3. září:
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek, 7. září:
I. pátek v měsíci
Sobota, 8. září:
svátek Narození Panny Marie
Neděle, 9. září:
23. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 2. září: Dt 4,1-2.6-8; Jak1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
Pozvání:
Neděle, 2. září:
Úterý, 4. září:
Úterý, 4. září:
Středa, 5. září:
Čtvrtek, 6. září:
Pátek, 7. září:
Pátek, 7. září:
Pátek, 7. září:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
po každé mši svaté; prodej brožur tiskového apoštolátu
FATYM
8:10; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
17:00; kaple v Kníničkách; modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství
16:30; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:30 h příležitost ke svátosti smíření
16:30; Archa; mše sv. pro děti (s žehnáním aktovek)
po večerní mši svaté; kostel; prvopáteční pobožnost

Oznámení:
Tuto neděli probíhá v předsíni kostela prodej brožur tiskového apoštolátu
FATYM.
Bohoslužby ve školním roce:
V Arše v úterý v 18:30, ve čtvrtek ve 20 a v pátek v 16:30 hodin (pro děti).
Od neděle 9. září budou v kostele opět čtyři bohoslužby:
v 7:30, 8:45, 10 a 18:30 hodin. Ostatní bohoslužby v kostele jako obvykle.

Klub seniorů od sv. Janů srdečně zve na vycházku Stará dálnice – Bosonohy
(6 km). Sraz v úterý 4. září v 8:10 h - dopravní uzel ZOO, odjezd autobusu č. 50
v 8:18 h.
V měsíci září se budeme modlit v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kníničkách
Korunku k Božímu milosrdenství. Začátek vždy v úterý v 17 hodin. Srdečně
zveme ke společné modlitbě zvláště farníky z Kníniček.
Srdečně zveme naše seniory do společenství, které probíhá vždy první středu
v měsíci na faře v Bystrci. Nejbližší setkání bude 5. září od 16:30 hodin.
Od pátku 7. září začnou pravidelné celodenní adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme dobrovolníky, aby se přišli zapsat do
seznamu v sakristii kostela k hodinovým službám – i na několik týdnů dopředu.
Dětské bohoslužby se i v tomto školním roce budou konat vždy v pátek od
16:30 h v Arše. Děti budou za účast na mši svaté opět dostávat malé samolepky,
které si budou lepit na připravenou nástěnku. Letošní námět je inspirován
podobenstvím o hořčičném semínku.
V pátek 7. září proběhne při dětské mši svaté žehnání aktovek.
Bohoslužby v Domově pro seniory Foltýnova budou v sobotu 8. a 22. září od
15 hodin.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici na faře a v sakristii nebo si je můžete
stáhnout na www.faby.cz. Přihlašují se pouze děti, které v tomto školním roce
nastupují do I. třídy (případně starší děti, které ještě do náboženství nechodily).
Vyučování náboženství začne od 1. října. Děti z 1. – 4. ročníku mají výuku
přímo ve škole a od 5. třídy docházejí na faru. Rozpis výuky uveřejníme v Infu
a na www.faby.cz začátkem září (bude podobný, jako v loňském školním roce).
Setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem je plánována
na čtvrtek 27. září. Přihlášky a podrobné informace obdrží rodiče dětí e-mailem.
Farní pouť na Vranov u Brna proběhne v sobotu 15. září, mše sv. pro poutníky
z Bystrce v kostele Narození Panny Marie bude sloužena v 15 hodin. Společnou
pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova, vycházet od zastávky budeme
ve 13:45 hodin. Z Kr. Pole - nádraží vyjíždí autobus č. 43 ve 13:12, v Soběšicích
u Klarisek je nutné přestoupit na navazující autobus č. 57 do Útěchova.
Žebětínská farnost zve na koncert Pavla Helana, který se uskuteční v rámci
farního dne v neděli 9. září od 16 hodin na farní zahradě v Žebětíně (v případě
deště v Katolickém domě na Křivánkově náměstí). Vstupné dobrovolné.
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