INFO
Bystrc, 17. února 2019

č. 19/06

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o požehnání pro Papežské misijní dílo.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. února:
6. neděle v mezidobí
Pátek, 22. února:
svátek Stolce svatého apoštola Petra
Sobota, 23. února:
sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle, 24. února:
7. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 17. února: Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Pozvání:
Neděle, 17. února:
Čtvrtek, 21. února:
Pátek, 22. února:
Sobota, 23. února:
Neděle, 24. února:

19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Dnes při bohoslužbách proběhne sbírka Svatopetrský haléř.
Zveme všechny farníky na farní ples, který se uskuteční 1. března v salesiánské
oratoři v Žabovřeskách. Vstupenky je možné zakoupit online na stránce
www.tickin.cz (odkaz je i na farním webu) nebo po deváté a desáté nedělní mši
svaté na faře.
Pokud můžete přispět darem do tomboly, budeme rádi, když ho donesete na
faru nebo se ozvete na e-mail bystrckyples@gmail.com.
Milí farníci, další číslo občasníku Setkání se zaměří na půst. Vyjde v březnu
a jeho téma tentokrát zní: „A není půst přežitek?“ Rádi bychom se na půst
podívali očima moderní doby. Vždyť nemusí jít jen o půst od masa a nejde jen
o to, co si odepřeme, abychom to třeba jinému darovali. Máte konkrétní
zkušenost s postními pokladničkami? Jak jste vnímali půst zamlada a co v praxi
obnášel? Nebojte se napsat i vy dříve narození. Uzávěrka tohoto čísla je 17. 2.
2019. Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail farni_schranka@seznam.cz
nebo odevzdat na faře. Těší se na ně redakční tým Setkání
Cestovatelský podvečer na téma „Putování po vojenských opevněních“
s Pavlem Viznerem se uskuteční v neděli 10. března od 17 h v Arše.

Digitalizované vzpomínky na prázdniny dětí z naší farnosti na farním Rajčeti
byly aktualizovány z roku 2001, 2002, 2003 a 2005. Prosíme o předání odkazu
všem, kdo by se na ně rádi podívali. www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Fond PULS na podporu kněží a pastorace diecéze vydal zajímavou bilanci: Rok
2018 v číslech. Jedná se o přehledné grafické schéma, kde se dozvíte například
to, ve kterých farnostech je nejvíce donátorů nebo který den v roce byli dárci
nejštědřejší. Tabulku najdete na www.faby.cz a na nástěnce v kostele.
Ve středu 20. února v 19 h se v sále pod kostelem Panny Marie Pomocnice
v Brně - Žabovřeskách koná další pokračování Žabovřeského rozmlouvání,
tentokrát s mladou básnířkou a písničkářkou Radkou Těšíkovou. Tématem
setkání bude především její tisícikilometrová cesta do Santiaga de Compostela.
Vyprávění bude prokládáno Radčinou poezií a písněmi s doprovodem kapely.
O víkendu 8. – 10. 3. 2018 se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35
let. Obnovu povede P. Jan Krbec. Informace a přihlášky jsou k dispozici na
adrese www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust.
V rámci portálu Liturgie.cz připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství
pražského ve spolupráci s KTF UK Letní školu liturgiky určenou zejména pro
širokou veřejnost. Letní škola se uskuteční v Želivském klášteře ve dnech 20. –
25. 8. 2019. Letošním tématem jsou iniciační svátosti. Bližší informace na
www.liturgie.cz/letni-skola.
Na internetovém portálu www.cirkev.cz v článku Modleme se s mobilem (z 21. 12.
2018) je zveřejněn přehled volně dostupných mobilních aplikací, které mohou
přispět k prohloubení duchovního života. Kromě textů Bible, Kancionálu nebo
Katechismu katolické církve zde naleznete i salesiánskou aplikaci iZIDOOR,
Breviář a další. Novinkou od sester paulínek je aplikace Růženec se slovem
Božím a také „Paulínská adorace“.
Aplikace Klikni pro modlitbu (Click to Pray) je oficiální aplikací Celosvětové
sítě modliteb s papežem Františkem. Umožňuje lidem z celého světa, aby se
připojili k papeži v jeho modlitební misi. Aplikace existuje jako webová stránka
a mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS a je dostupná v šesti
jazycích (bohužel ne v češtině). Více informací najdete na internetovém portálu
www.cirkev.cz/aktuality v článku z 21. ledna 2019.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor:
Prosme za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat. Také
pamatujme na humanitární krizi v Jemenu, ochranu života již od početí a na
Dálný Východ. www.cirkev.cz/aktuality, článek ze 7. 2. 2019.
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