INFO
Bystrc, 9. září 2018

č. 18/28

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme, ať raději dáváme, než bereme.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 9. září:
23. neděle v mezidobí
Čtvrtek, 13. září:
sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek, 14. září:
svátek Povýšení svatého kříže
Sobota, 15. září:
Panny Marie Bolestné
Neděle, 16. září:
24. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 9. září: Iz 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
Pozvání:
Pondělí, 10. září:
Úterý, 11. září:
Úterý, 11. září:
Čtvrtek, 13. září:
Pátek, 14. září:
Sobota, 15. září:

19:10; fara; schůzka členů farní charity
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
17:00; kaple v Kníničkách; modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
13:45; pěší pouť z Útěchova na Vranov
15:00; kostel Narození Panny Marie; poutní mše svatá

Oznámení:
Společenství maminek s malými dětmi z naší farnosti zve maminky a děti na
setkání vždy v pondělí od 9:30 hod. v Arše. Podrobnosti a program viz stránky
farnosti nebo na mertao@chello.cz.
Anglická konverzace pro mírně pokročilé bude probíhat každé pondělí od 18 do
19 hodin v Arše. Informace: Mgr. Vilma Mikésková, tel. 773 084 348, e-mail:
vilmagaladriel@centrum.cz.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku okolím
Masarykova okruhu. Sraz v úterý 11. září v 8 hodin na zastávce autobusu č. 52 –
dopravní uzel ZOO.
V měsíci září se modlíme 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 Vás zveme na farní pouť na Vranov, kterou vykonáme v sobotu
15. září. Z Králova Pole - nádraží vyjíždí autobus č. 43 ve 13:12 hodin.
V Soběšicích u Klarisek je nutné přestoupit na navazující autobus č. 56 do
Útěchova. Ze zastávky v Útěchově budeme společně vycházet ve 13:45 h pěšky
na Vranov. Mši svatou v kostele Narození Panny Marie bude sloužit náš farář
otec Pavel Svoboda v 15 hodin.
Příprava ke svátosti biřmování (pro ty, kteří již chodili v minulém školním roce)
bude pokračovat v neděli 23. září po večerní mši svaté (v 19:30 h) na faře.
Objednané DVD z I. svatého přijímání si mohou rodiče vyzvednout v sakristii
nebo po domluvě s pastorační asistentkou na faře.
Farní tenisový turnaj. 20. října 2018 od 8.30 hod se na dvorcích na ulici Jakuba
Obrovského uskuteční osmnáctý ročník Farního turnaje v tenisu - Memoriálu Ing.
Pavla Lampartera. Tenisty i fanoušky zve na tradiční akci Michal Lamparter
(podrobnosti na telefonním čísle 737 205 751).
Rozpis vyučování náboženství (začínáme od 1. října)
Fara pondělí: 5. tř. 15:00, 6. tř. 15:50, 7. - 8. tř. 16:35
úterý: 5. - 8. tř. 15:00 (pouze pro děti, které nemohou chodit v pondělí)
ZŠ Heyrovského (společně se ZŠ Pramínek)
čtvrtek: 1. tř. 12:35, 2. - 4. třída 13:15
ZŠ Laštůvkova (termín ještě upřesníme)
ZŠ Vejrostova: POZOR ZMĚNA – zůstává středa, ale s ohledem na organizaci
družin bude výuka v jednotlivých ročnících probíhat ve dvouhodinových blocích
jednou za 14 dní, vždy od 13:30 do 15 hodin. 1. a 3. ročník začíná ve středu 3.
10. ve 13:30 (další výuka 17. 10. atd.), 2. a 4. ročník začíná 10. 10. ve 13:30
(další výuka 24. 10. atd.).
Příprava k I. sv. přijímání bude probíhat ve 3. třídách na ZŠ Heyrovského a na ZŠ
Vejrostova.
Děti, které v tomto školním roce půjdou do náboženství poprvé, je třeba přihlásit.
Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo na faře (příp. stáhnout na
www.faby.cz) a odevzdat osobně či zaslat na faru e-mailem.
Kurz Alfa v Kohoutovicích. Ve středu 26. září začíná v Domku Svaté rodiny
v Kohoutovicích, Bašného 40 kurz Alfa. Kurz je určen pro každého, kdo se chce
více dozvědět o křesťanství nebo hledá odpovědi na důležité životní otázky.
Podrobné informace najdete na www.kaplekohoutovice.cz.
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