INFO
Bystrc, 7. října 2018

č. 18/32

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Děkujme a prosme za všechny, kteří modlitbou růžence
spolu s Pannou Marií podpírají svět.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. října:
27. neděle v mezidobí
Neděle, 14. října:
28. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 7. října: Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16
Pozvání:
Neděle, 7. října:
Pondělí, 8. října:
Úterý, 9. října:
Čtvrtek, 11. října:
Pátek, 12. října:
Neděle, 14. října:

dopoledne; výměna lístků Živého růžence
19:10; fara; schůzka členů farní charity
8:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
19:30; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na pohodlnou
vycházku po obou březích přehrady - 5 km prakticky pouze po rovině. Sraz
v úterý 9. října v 8:00 h - dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 303 v 8:13 h.
Prosíme o zavírání dveří v kostele a v Arše. Prosíme farníky o spolupráci při
zavírání všech dveří v Arše (včetně shrnovacích) po každé akci i mši svaté, aby
zbytečně neunikalo teplo. Stejně tak prosíme o zavírání vstupních dveří
do kostela (boční i hlavní vchod). Děkujeme.
Měsíc růžence v Arše. V měsíci říjnu se každé úterý v Arše modlíme růženec
doprovázený zpěvem z kancionálu (píseň 814 Zdráva buď, nebes královno).
Proto bude začínat modlitba růžence o 15 minut dříve - tedy v 17:45 hod.
V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Jejich seznam a ceny najdete na vývěsce v předsíni kostela.
Příští příprava na svátost biřmování bude v neděli 14. října po večerní mši sv.
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 (mob. 737 205 751).

Příští mše svatá v Domově pro seniory na ulici Foltýnova bude sloužena
v sobotu 20. října od 15 hodin.
Misijní koláč. Na Misijní neděli 21. října připravuje bystrcké misijní klubko při
Papežském misijním díle dětí tradiční akci "Misijní koláč". Prosíme tímto
dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky, buchty,
perníčky, slané sušenky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe v sobotu
20. října od 18 do 19 h nebo během Misijní neděle na kteroukoli mši svatou. Děti
potom budou tyto "koláčky" a misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie
nabízet farníkům po každé mši svaté.
Živý betlém 2018. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince
odpoledne rády zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od
listopadu vždy v pátek od 17 h v Arše. Zájemci se mohou přihlásit u pana Marka
Borského, e-mail: marabora@centrum.cz, mob. 731 907 688.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby pro měsíc říjen. Papež František nás
vyzývá, abychom se modlili za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení
od Boha a rozdělení křesťanského společenství. Papež dále vybízí ke
každodenní modlitbě svatého růžence, ke kterému máme připojit také nejstarší
mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji. Více na www.cirkev.cz/cs/aktuality/.
Duchovní obnovu pro rozvedené pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči
v Brně. Koná se ve dnech 12. - 14. října 2018 na faře v Heřmanově u Velké
Bíteše. Tématem „Inspirujme se životem světců“ provede přítomné P. Jindřich
Čoupek. Informace a přihlášky na www.crsp.cz.
Zpívané nešpory na Petrově. Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla
v Brně opět zve na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou
konat 14. října 2018 od 18:00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.
Pro páry jsou určeny víkendové Kurzy partnerství, které pořádá od října a od
listopadu v Osové Bitýšce Diecézní centrum života mládeže Mamre a Centrum
pro rodinu a sociální péči. Lektoři: Manželé Vykydalovi a Peroutovi z CRSP
v Brně. Více informací najdete na www.crsp.cz, milana.vykydalova@centrum.cz.
Podzimní víkendový formačně-vzdělávací kurz Klíč k vydařenému manželství
je určen mladým lidem ve věku 18 až 35 let (zadaným i nezadaným) a je
inspirován životním příběhem italského páru Chiary a Enrica Petrillových.
Přihlásit se můžete do 19. října 2018. Více informací na www.biskupstvi.cz nebo
barciakova@biskupstvi.cz.
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