INFO
Bystrc, 16. září 2018

č. 18/29

Úmysl modlitby farnosti na týden:
V den památky sv. Ludmily prosme o moudrost a trpělivost pro všechny
babičky a dědečky, aby byli svým dětem a vnoučatům oporou.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 16. září:
24. neděle v mezidobí
Čtvrtek, 20. září:
sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga
a druhů, mučedníků
Pátek, 21. září:
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle, 23. září:
25. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 16. září: Iz 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
Pozvání:
Úterý, 18. září:
Úterý, 18. září:
Čtvrtek, 20. září:
Pátek, 21. září:
Neděle, 23. září:

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
19:30; fara; příprava na svátost biřmování

Oznámení:
Sbírka na fond PULS. V neděli 23. září proběhne ve všech kostelích brněnské
diecéze sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Více
se dozvíte příští neděli v ohláškách a také na http://fond.biskupstvi.cz. V kostele
bude rovněž k dispozici zpravodaj fondu, jehož součástí je i výroční zpráva za rok
2017.
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.
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na vycházku okolím
Žebětína z Ríšovy na Bartolomějskou (5,2 km). Sraz v úterý 18. září v 8.00 hod. –
dopravní uzel ZOO, odjezd autobusu č. 52 v 8.10 hod. Na trase přiměřená
zvládnutelná převýšení. Na vycházky srdečně zvou Stanislav Pokorný a František
Zajíček, mobil 774 550 336.

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.
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.
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.
Napište příspěvek do farního občasníku. Proč vlastně chodíš do kostela? Ty
v dnešní době věříš v Boha? Možná i vy jste někdy dostali podobnou otázku na
tělo. Byli jste na ni připraveni anebo jste tazatele odbyli a s odstupem času jste
pak třeba litovali promarněné příležitosti k vydání svědectví? Dostali jste se k víře
v pozdějším věku, a to třeba i díky příkladu někoho ze svého okolí? Podělte se
o své vzpomínky, názory a zkušenosti. Příští číslo farního občasníku Setkání
vyjde v říjnu a bude na téma "Kdo mě vyzná před lidmi...". Své příspěvky prosím
pošlete do 3. října na adresu farni_schranka@seznam.cz nebo odevzdejte přímo
na faře pastorační asistentce. Na vaše příspěvky se těší redakční tým Setkání.
Ztráty a nálezy. V sakristii se hromadí různé dětské knížky, dětské dřevěné
hodiny, sluneční a dioptrické brýle, pouzdra na brýle apod. Své zapomenuté věci
si můžete vyzvednout u paní kostelnice.
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).
Rozvrh výuky náboženství najdete na www.faby.cz a na vývěsce v předsíni
kostela. Začínáme v týdnu od 1. října.
Biblický kurz. Ve čtvrtek 20. září v 17 hod začíná v aule Biskupské gymnázia 16.
ročník Biblického kurzu, který se tentokrát zaměří na Markovo evangelium
a knihu proroka Izaiáše. Podrobnosti a přihlášky - www.pastorace.biskupstvi.cz
Blíží se také uzávěrka přihlášek do teologického kurzu - 21. září 2018. Více
informací najdete na http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html.
Den otevřených dveří Radia Proglas se sídlem v Brně (Barvičova ulice) se
letos koná v sobotu 22. září od 9 do 14 hodin. Součástí bude prohlídka studií,
redakcí i zázemí Proglasu, bude možné setkat se s ředitelem Mons. Martinem
Holíkem a dalšími pracovníky radia.
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