INFO
Bystrc, 19. ledna 2020

č. 20/02

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za jednotu křesťanů.
„Ať všichni jsou jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.“ Jan 17, 21
Z církevního kalendáře:
Neděle, 19. ledna:
2. neděle v mezidobí
Úterý, 21. ledna:
sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Pátek, 24. ledna:
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Sobota, 25. ledna:
svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Neděle, 26. ledna:
3. neděle v mezidobí, Neděle Božího slova
Čtení z 2. neděle v mezidobí: Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Jan 1,29-34
Pozvání:
Čtvrtek, 23. ledna:
Pátek, 24. ledna:
Neděle, 26. ledna:

18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Výroční zpráva farnosti za rok 2019
V loňském roce bylo pokřtěno 32 dětí, 17 dětí z naší farnosti bylo pokřtěno jinde.
Poprvé přistoupilo ke stolu Páně 18 dětí.
Svátost biřmování byla udělena 12 biřmovancům.
Ve farním kostele bylo uzavřeno 5 církevních sňatků.
Uskutečnilo se celkem 21 pohřebních obřadů, z toho 8 pohřbů do země a 13
rozloučení ke kremaci.
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo vyučování náboženství celkem 111
dětí, z toho nově přihlášených bylo 20 dětí - 12 prvňáčků a 8 starších dětí.
Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá ve dnech 18. – 25. ledna 2020.
V úterý 21. ledna bude sloužena v 17:30 v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích
ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.
Katolická biblická federace vyhlásila rok 2020 jako Rok Božího slova. Ten se
slaví od 1. prosince 2019 do 30. září 2020, kdy si připomínáme svátek sv.
Jeronýma, překladatele Písma svatého. Letos uplyne 1600 let od jeho úmrtí.
26. ledna 2020 budeme mít možnost poprvé slavit Neděli Božího slova, kterou
ustanovil papež František ve svém apoštolském listu Aperuid illis vydaném 30.
září 2019. Každý rok má být právě 3. neděle v mezidobí věnována přemýšlení
nad Božím slovem, jeho šíření a oslavě.

Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na pondělní Zpívání při kytaře
v termínech 27. ledna, 10. února a 24. února vždy od 15:00 do 16:30 h
v učebně Společenského centra. Zpěvníky a další hudební nástroje vítány.
Ve středu 29. ledna proběhne poděkování koledníkům, kteří se letos zapojili do
tříkrálové sbírky v naší farnosti. Začneme v 16 hodin krátkou modlitbou v kostele
a poté se přesuneme na faru, kde budou pro děti připraveny soutěže a malé
občerstvení. Zvány jsou nejen děti, ale i jejich rodiče a vedoucí skupinek.
Příprava ke svátosti biřmování (termín: květen 2021) začne v neděli 2. února
po večerní mši svaté (v 19 h) na faře. Ještě se můžete přihlásit na faře nebo
v sakristii.
HOCHKAR 2020. Orel, jednota Bystrc pořádá jednodenní lyžařský zájezd na
Hochkar v sobotu 8. února 2020. Zájemci, hlaste se do 19. ledna 2020 na
jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Srdečně všechny zveme na 8. ples bystrcké farnosti, který se uskuteční
v pátek 14. února od 19:30 h ve Společenském centru v Bystrci. Vstupenky si
můžete zakoupit on-line na stránce www.tickin.cz nebo osobně na faře v Bystrci vždy v pátek v 19 h, v neděli v 9:30 a v 11 h. Ceny vstupenek: Se slevou (do
konce ledna) dospělý 180 Kč, student 150 Kč. Plné vstupné: dospělý 200 Kč,
student 180 Kč. Více informací na plakátu v předsíni kostela, na
www.signaly.cz/farpl a na Facebooku. Těšíme se na vás!
Diecézní centrum života mládeže Mamre v Osové Bítýšce zve děti a mládež
na tyto akce:
30. 1. – 2. 2. FlákFilm víkend 2020 - hlavní náplní je společné promítání filmů
a diskuze o nich. Čas bude věnován i dalším aktivitám, modlitbě
a společnému slavení mše svaté. Věk od 12 let.
16. 2. – 23. 2. Jarní prázdniny na Mamre – prázdniny plné zábavy a her, včetně
duchovního programu. Věk od 12 let.
Webové stránky Diecézního centra života mládeže se renovují, prozatím se lze
na uvedené akce přihlásit na www.mladez.biskupstvi.cz.
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí
s názvem Teologické večery. Přednášející budou Mgr. Stanislav Drobný Th.D.,
a doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. Kurz bude probíhat v sále Biskupství
brněnského v Brně, Petrov 2, vždy ve čtvrtek od 17 do 20:15 h v termínech 13.
2., 27. 2., 12. 3., 26. 3. a 16. 4. 2020. Na večery se nepřihlašuje. Více informací
a podrobný program přednášek najdete na www.pastorace.biskupstvi.cz.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
Tel. 546 220 389, E-mail: <farni_schranka@seznam.cz>, www.faby.cz

