INFO
Bystrc, 27. ledna 2019

č. 19/03

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Za členy Charity a všechny sociální pracovníky.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 27. ledna:
3. neděle v mezidobí
Pondělí, 28. ledna:
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čtvrtek, 31. ledna:
sv. Jana Boska, kněze
Pátek, 1. února:
I. pátek v měsíci
Dětská mše sv. v Arše v tento den nebude.
Sobota, 2. února:
svátek Uvedení Páně do chrámu
Mše sv. v kostele ráno v 7 hodin.
Neděle, 3. února:
4. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 27. ledna: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21
Pozvání:
Neděle, 27. ledna:
Neděle, 27. ledna:
Středa, 30. ledna:
Čtvrtek, 31. ledna:
Pátek, 1. února:
Sobota, 2. února:
Sobota, 2. února:
Neděle, 3. února:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
16:00; kostel, fara; poděkování tříkrálovým koledníkům
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
9:00; fara; ministrantská schůzka
mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence

Oznámení:
Příprava na svátost biřmování proběhne dnes od 19 h na faře.
Tříkrálová sbírka - výsledky: Bystrc - 74 229 Kč, Kníničky – 30 532 Kč,
Rozdrojovice – 35 484 Kč. Všem štědrým dárcům jménem Charity děkujeme!
Ve středu 30. ledna se uskuteční poděkování tříkrálovým koledníkům.
Začneme v 16 hodin krátkou modlitbou v kostele a poté se přesuneme na faru,
kde pro děti budou připraveny soutěže a malé občerstvení. Zvány jsou nejen děti,
ale i jejich rodiče a vedoucí skupinek.

V pátek 1. února (pololetní prázdniny) nebude v Arše mše svatá. V úterý a ve
čtvrtek bude mše sv. v Arše jako obvykle.
Ministranti se sejdou na faře v sobotu 2. února.
V neděli 3. února bude po každé mši svaté udělováno svatoblažejské
požehnání.
Cestovatelský podvečer na téma „Poznání krás Jižní Ameriky – Peru, Bolívie,
Chile“ s manželi Houdkovými se koná v neděli 10. února od 17 h v Arše.
Zveme všechny farníky na farní ples, který se uskuteční 1. března v salesiánské
oratoři v Žabovřeskách. Vstupenky je možné už nyní zakoupit online na stránce
www.tickin.cz (odkaz je i na farním webu) a v únoru vždy po deváté a desáté
nedělní mši svaté na faře. Do 10. února jsou lístky se slevou. Pokud můžete
přispět darem do tomboly, budeme rádi, když ho donesete na faru nebo se
ozvete na e-mail bystrckyples@gmail.com.
Změna bohoslužeb v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí.
Od pondělí 28. ledna budou u sv. Michala ve všední dny mše svaté pouze
v úterý, čtvrtek a sobotu (s nedělními liturgickými texty) ve 20 hodin; v pondělí,
středu a pátek mše svaté nebudou; v neděli budou mše: v 10:30, v 15:00 (mše
sv. dle misálu z r. 1962) a v 18.30 hodin. Ruší se nedělní mše svatá v 9 hodin.
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.
V pondělí 4. února 2019 v 17 h při bohoslužbě v kostele Narození Panny Marie
ve Vranově u Brna bude slavnostně uveden do úřadu generálního vikáře
brněnské diecéze Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Ve funkci
vystřídá dosavadního generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto
službu vykonával od 15. srpna 1992.
Pouť nemocných, zdravotníků a jejich přátel proběhne v kapli sv. Anny ve
Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně v sobotu 9. února 2019 od 14.30 hodin. Mši
svatou při příležitosti Světového dne nemocných bude sloužit P. Kryštof Javůrek,
OFMCap. Zpívat bude sbor ze Starého Brna pod vedením Jiřího Langa.
Diecézní ministrantský tábor na téma „Ve službách Nejvyššího – armáda
Krále“ pro kluky od 12 do 15 let se uskuteční ve dnech 13. – 20. 7. 2019
v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce. Tábor připravují
bohoslovci brněnské diecéze. Přihlášky a podrobné informace najdete na
www.brno.signaly.cz/ministranti.
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