INFO
Bystrc, 2. února 2020

č. 20/04

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za školáky, ať je jim pololetí povzbuzením k novému začátku.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 2. února:
svátek Uvedení Páně do chrámu
Pondělí, 3. února:
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Středa, 5. února:
sv. Agáty, panny a mučednice
Čtvrtek, 6. února:
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Pátek, 7. února:
I. pátek v měsíci
Neděle, 9. února:
5. neděle v mezidobí
Čtení ze svátku Uvedení Páně do chrámu: Mal 3,1-4; Žid 2,14-18; Lk 2,22-40
Pozvání:
Neděle, 2. února:
Neděle, 2. února:
Středa, 5. února:
Čtvrtek, 6. února:
Pátek, 7. února:

mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
16:00; fara; společenství seniorů
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

Oznámení:
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.
V pondělí 3. února po každé mši svaté bude udělováno svatoblažejské
požehnání.
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: 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! (Pokud byste chtěli
přispět do tomboly, prosíme o přinesení daru s označením jména dárce na faru).

Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na pondělní Zpívání při kytaře
v termínech 10. února a 24. února vždy od 15 do 16:30 hodin v učebně
Společenského centra. Zpěvníky a další hudební nástroje vítány.
Napište do farního občasníku Setkání. Biblická kniha Kazatel nám připomíná,
že "…veškeré dění pod nebem má svůj čas…". Dokud je člověk mladý,
ohraničení své pozemské pouti si téměř neuvědomuje a nepřipouští si ani, že
jednoho dne bude takzvaně skládat účty. Nezřídka až tváří v tvář třeba nějaké
složitější situaci začínáme přemítat nad tím, co je vlastně důležité a jak
využíváme čas. Patříte k těm lidem, kterým nějaký konkrétní prožitek nastartoval
zásadní změnu? Je čas vaším nepřítelem, nebo se vám ho daří aspoň občas
rozumně rozvrhnout, aby byl k užitku i jiným? Na tyto i jiné otázky budeme
společně hledat odpověď v dalším čísle farního občasníku Setkání, tentokrát na
téma Já a čas. Nebojte se podělit o své postřehy a osobní zkušenosti. Příští číslo
má uzávěrku 16. 2. Své příspěvky prosím pište na farni_schranka@seznam.cz
nebo je odevzdávejte na faře. Těší se redakční tým Setkání.
Z farního kalendáře:
Jarní prázdniny: pondělí 17. – pátek 21. února
Popeleční středa: 26. února
Schůzka pro rodiče prvokomunikantů v Arše: pátek 6. března
Společné udělování svátosti pomazání nemocných: neděle 29. března
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: neděle 12. dubna
Soustředění prvokomunikantů v Bedřichově: pátek 24. – neděle 26. dubna
Hody v Rozdrojovicích: neděle 17. května
Svatodušní novéna: pátek 22. – sobota 30. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého: neděle 31. května
I. svaté přijímání dětí: neděle 31. května
Hody v Bystrci, farní slavnost: neděle 21. června
Hody v Kníničkách: neděle 5. července
Bohoslužba ke Světovému dni nemocných se koná v sobotu 8. února ve
14:30 h v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Hlavním celebrantem bude
P. Jan Zachoval, zpívá královopolský chrámový sbor.
Ve středu 5. února do 19 hod se v kostele Panny Marie Pomocnice koná další díl
Žabovřeského rozmlouvání. Žalmy v překladu Václava Bognera bude za
kytarového doprovodu Martina Kostaše recitovat historik Jiří Hanuš, komentářem
doprovodí P. Zdeněk Jančařík.
Bratři minorité pořádají duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou, koná se ve
dnech 18. až 20. února 2020 v kostele svatých Janů v Brně. Podrobný program
najdete na www.brno.minorite.cz.
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