INFO
Bystrc, 13. ledna 2019

č. 19/01

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Děkujme za svatý křest, kterým jsme byli přijati do Kristovy církve.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. ledna:
svátek Křtu Páně
Čtvrtek, 17. ledna:
sv. Antonína, opata
Pátek, 18. ledna:
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Neděle, 20. ledna:
2. neděle v mezidobí
Čtení ze svátku Křtu Páně: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22
Pozvání:
Neděle, 13. ledna:
Pondělí, 14. ledna:
Čtvrtek, 17. ledna:
Pátek, 18. ledna:
Neděle, 20. ledna:

19:00; fara; příprava na svátost biřmování
18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
17:00; Archa; cestovatelský podvečer

Oznámení:
Farní charita upřímně děkuje všem, kdo jakkoliv přispěli (cukrovím, finančně
nebo osobní účastí při roznosu) do vánoční sbírky pro potřebné v naší farnosti.
Vybralo se 22.545,- Kč a cukroví s přáním bylo rozneseno 45 farníkům. Kéž Pán
sám odmění Vaši štědrost.
Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 hodin
v Arše. Program na leden najdete na farním webu a na nástěnce.
V neděli 13. ledna od 18 hodin proběhne v Arše ekumenická bohoslužba
Aliančního týdne modliteb. Pořádající farnost evangelické církve metodistické
Vás všechny srdečně zve ke společné modlitbě.
Cestovatelský podvečer v Arše. Další beseda z cyklu cestovatelských
podvečerů, tentokrát na téma „Dobrovolníkem na Ukrajině“ s Janem Barešem, se
bude konat v neděli 20. ledna od 17 h v Arše. Jste srdečně zváni.
Lyžařský zájezd na Hochkar se koná v sobotu 26. ledna – odjezd v 5 h od
kostela. Pořádá jednota Orel Brno - Bystrc, členové a děti mají možnost výrazné
slevy. Cena (bus a skipas): dospělí 1450,- Kč, junioři (15 – 18 let) 1300,- Kč, děti
900,- Kč. Zájemci, přihlaste se do 19. ledna (záloha 500,- Kč). Informace vám
poskytne Jan Suchý, e-mail: jansuchybrno@centrum.cz, mob. 605 162 706.

Farní ples proběhne 1. března v salesiánské oratoři v Žabovřeskách. Předprodej
vstupenek bude zahájen v průběhu ledna online a od února na faře. Více na
www.signaly.cz/farpl.
Fotografie z návštěvy svatého Mikuláše v Arše a ze živého betléma v Bystrci si
můžete prohlédnout na adrese www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Apoštolát modlitby. Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na
konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři
úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je
vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž
navrhují místní biskupové. Více naleznete na stránkách www.jesuit.cz/am.
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se budou
křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš:
„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Více
informací najdete na www.biskupstvi.cz.
Kurz Peníze a já vychází z křesťanského postoje k hmotnému majetku a nabízí
konkrétní pomoc těm, kteří chtějí lépe porozumět stavu svých financí. Zahrnuje
čtyři setkání, která budou probíhat v aule Martina Středy (jezuitský kostel) každý
pátek od 18. ledna vždy od 18 do 20 h. Více informací naleznete na letáku na
nástěnce a na www.kurzy.pavelbajer.cz .
Ve středu 30. ledna 2019 v 19.00 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice
v Brně - Žabovřeskách koná další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát s biblistou
a religionistou, kazatelem církve bratrské Pavlem Hoškem. Večerem na téma
„Bible – nebezpečná kniha“ bude provázet P. Zdeněk Jančařík. Rozmlouvání
bude přenášeno přímým přenosem na facebookových stránkách Bosco point.
Kurz Manželské večery je určen všem, kdo chtějí rozvíjet své manželství.
Skládají se z osmi pátečních setkání, vždy je připravena večeře pro dva,
promluva a diskuse v páru na dané téma. Probíhá od 22. února do 31. května,
vždy od 17 do 19:30 h. Místo: Aula Martina Středy, Mozartova 5, Brno. Lektoři:
manželé Míla a Pavel Bajerovi. Cena: 2190 Kč za manželský pár. Více informací,
termíny a přihlášky na vztahovekursy@volny.cz, www.kurzy.pavelbajer.cz.
Komunita Emmanuel pořádá třívíkendové duchovní cvičení pro osamělé
rodiče - rozvedené, ovdovělé či samoživitele a samoživitelky. Každé setkání
obsahuje společné chvály, přednášku, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou.
Nejbližší termín je na jaře 2019 v Brně: 23. - 24. 2., 23. - 24. 3., 27. - 28. 4. 2019.
Více na www.emmanuel.cz.
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