INFO
Bystrc, 26. ledna 2020

č. 20/03

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme, aby nás Duch svatý vedl k hlubšímu porozumění Božímu slovu.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 26. ledna:
3. neděle v mezidobí, Neděle Božího slova
Úterý, 28. ledna:
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Pátek, 31. ledna:
sv. Jana Boska, kněze
Neděle, 2. února:
svátek Uvedení Páně do chrámu
Čtení z 3. neděle v mezidobí: Iz 8,23b – 9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Pozvání:
Neděle, 26. ledna:
Středa, 29. ledna:
Čtvrtek, 30. ledna:
Pátek, 31. ledna:
Sobota, 1. února:
Neděle, 2. února:
Neděle, 2. února:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
16:00; kostel, fara; poděkování tříkrálovým koledníkům
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
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 máme 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 více věnována
přemýšlení nad Božím slovem, jeho šíření a oslavě.
Tříkrálová sbírka - výsledky: Bystrc - 74 300 Kč, Kníničky – 27 646 Kč,
Rozdrojovice – 37 508 Kč. Všem štědrým dárcům jménem Charity děkujeme!
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.

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.
V pátek 31. ledna (pololetní prázdniny) nebude v Arše mše svatá. V úterý
a ve čtvrtek bude mše sv. v Arše jako obvykle.
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.
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 farpl.reenio.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!
Manželská setkání 2020 v Kroměříži. Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve
dnech 4. - 11. 7. 2020 týdenní kurz pro manželské páry, který probíhá
v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a prohloubit své manželství a možná se
i znovu zamilovat do své vlastní ženy, do svého vlastního muže. Obsahem
programu jsou přednášky o manželské komunikaci, krizi, rozdílech mezi mužem
a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě, na ně navazuje
práce v malých skupinkách po 3 – 4 párech. Volné odpoledne může být
příležitostí k poznání krásy Kroměříže a jeho památek. Na závěr je možné
obnovit svůj manželský slib při slavnostní bohoslužbě. Celý týden probíhá
v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem, kterým takové prostředí
není cizí. Letošní kurz proběhne opět v objektu Střední školy hotelové a služeb
Kroměříž. Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na
www.setkani.org/manzele nebo na adre se Markéta Zelinková, Teyschlova 14,
635 00 Brno, e-mail: kancelar@setkani.org. Informace o dalších kurzech
Manželských setkání v ČR najdete na www.manzelskasetkani.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.
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