INFO
Bystrc, 24. února 2019

č. 19/07

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Pane, pomáhej nám, abychom odpouštěli i nepřátelům.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. února:
7. neděle v mezidobí
Pátek, 1. března:
první pátek v měsíci
Neděle, 3. března:
8. neděle v mezidobí
Čtení z dnešní neděle: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38
Pozvání:
Neděle, 24. února:
Čtvrtek, 28. února:
Pátek, 1. března:
Pátek, 1. března:
Sobota, 2. března:
Neděle, 3. března:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
19:30; salesiánská oratoř Žabovřesky; bystrcký farní ples
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence

Oznámení:
Při sbírce na Svatopetrský haléř bylo při bohoslužbách minulou neděli
darováno 35 621,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Zveme všechny farníky na farní ples, který se uskuteční 1. března v salesiánské
oratoři v Brně - Žabovřeskách. Zbývající vstupenky je možné zakoupit online na
stránce www.tickin.cz (odkaz je i na farním webu) nebo dnes po deváté a desáté
nedělní mši svaté na faře.
Příští ministrantská schůzka proběhne na faře v sobotu 9. března.
Od příští neděle si budete moci v sakristii zakoupit za 5 Kč brožurku „Malý
průvodce postní dobou“.
Cestovatelský podvečer na téma „Putování po vojenských opevněních“
s Pavlem Viznerem se uskuteční v neděli 10. března od 17 h v Arše.
Další příprava na svátost biřmování bude na faře v neděli 10. března po
večerní mši svaté.

Klub seniorů od svatých Janů zve všechny své členy na volební setkání,
které se uskuteční ve čtvrtek 28. února od 15 hodin ve Společenském centru.
Od 15:45 h pak následuje přednáška o dobrovolnické činnosti humanitární
organizace ADRA, na kterou zveme všechny zájemce.
Poutní mše svatá ve Vranově u Brna je pro naši farnost domluvena na sobotu
14. září 2019 v 15 hodin.
Komunita augustiniánů zve mladé muže od 15 do 30 let na víkend s novici
v klášteře na Mendlově náměstí v Brně. Akce začíná v pátek 1. března
v 18:00 h a končí v neděli 3. března po obědě. Je určena těm, kdo chtějí aspoň
na chvíli zažít noviciát a řeholní život. Přihlášky mohou zájemci zasílat na e-mail:
angelolemme1953@hotmail.com, bližší informace tel. 733 622 242.
Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem se koná ve dnech 8. a 9.
března v kostele sv. Janů na Minoritské ulici v Brně. Začátek v pátek 8. března
v 15:30 h mší svatou, poté následuje přednáška a adorace. Sobotní program
bude probíhat od 10 h. www.brno.minorite.cz
Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke
svatosti v současném světě. Program začne mší svatou v 17:30 hodin, pak
následuje promluva inspirovaná papežskou exhortací Gaudete et exsultate, na
kterou naváže Nikodémova noc (adorace a příležitost k duchovnímu rozhovoru
a svátosti smíření do 22 h – www.nikodemovanoc.cz).
Program:
8. 3. Odvaha ke změně – P. Martin Hönig
15. 3. Umění rozlišovat – P. Jakub Tůma
22. 3. Nástrahy na cestě – jáhen Miroslav Kulifaj
29. 3. Blahoslavenství – P. Pavel Kafka
5. 4. S humorem a zápalem – biskup Pavel Konzbul
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného
pracovníka v Oddělení správy majetku s pracovištěm v Brně. Podrobnější
informace najdete na www.biskupstvi.cz.
Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Papežská misijní díla vydala
příručku Pokřtění a poslaní, ve variantách pro děti i pro dospělé. Téma na měsíc
únor zní: Myslíme na nemocné. V příručce pro děti se například dozvíte něco
o životě svatého Blažeje, Oskara (Ansgara), Josefíny Bakhity a Pavla Mikiho,
materiál pro dospělé přináší inspirující odkazy na biblické texty, podněty ke
konkrétním skutkům a myšlenky z apoštolské exhortace Evangelii gaudium.
www.missio.cz/mimoradny-misijni-rijen-2019 .
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