INFO
Bystrc, 9. února 2020

č. 20/05

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Dávejme dobrý příklad, aby svítil v temnotách dnešní náboženské lhostejnosti.
Srov. Ž 112 (111)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 9. února:
5. neděle v mezidobí
Pondělí, 10. února:
sv. Scholastiky, panny
Úterý, 11. února:
Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných
Neděle, 16. února:
6. neděle v mezidobí
Čtení z 5. neděle v mezidobí: Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Pozvání:
Pondělí, 10. února:
Pondělí, 10. února:
Čtvrtek, 13. února:
Pátek, 14. února:
Pátek, 14. února:

15:00 – 16:30; Společenské centrum; zpívání při kytaře
18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
19:30; Společenské centrum; farní ples

Oznámení:
Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na pondělní Zpívání při kytaře
ve dnech 10. a 24. února vždy od 15 do 16:30 hodin v učebně Společenského
centra. Zpěvníky a další hudební nástroje vítány.
8. ples bystrcké farnosti se uskuteční v pátek 14. února od 19:30 h ve
Společenském centru v Bystrci. Poslední volné vstupenky si můžete zakoupit
on-line na stránce farpl.reenio.cz nebo osobně na faře v Bystrci 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.
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.
V rámci Národního týdne manželství (10. – 16. 2. 2020) proběhne přednáška
trvalého jáhna Mgr. Jana Špilara „Manželství v síti“. Koná se v úterý 11.
února od 17 do 18:30 hodin v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská
7. Vstupné je dobrovolné. www.crsp.cz/manzelstvi-v-siti
Valentinská pouť se koná v pátek 14. února v kostele sv. Michala v Brně na
Dominikánském náměstí. V 17 h začíná mše svatá, kterou bude sloužit
dominikán P. Jindřich Poláček, hraje a zpívá schola VKH v Brně. Následuje
modlitba u obrazu sv. Valentina, zamyšlení P. Jindřicha na téma „Porno, to není
pro mě, já přece patřím tobě“ a poté od 19 h koncert Pavla Helana.
Večer chval proběhne ve středu 12. února od 18:30 h v kapli Svaté rodiny v Brně
- Kohoutovicích (na ul. Bašného). Povede jej společenství Modlitba tancem, které
působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze.
Brněnské Centrum naděje a pomoci připravuje na jarní prázdniny týdenní kurz
pro dospívající dívky (12 - 18 let) „Být sama sebou“. Program bude probíhat od
pondělí 17. 2. do pátku 21. 2. vždy od 9 do 13:30 h. Kurz je zaměřen na získání
zdravého sebevědomí dospívajících a uvědomění si vlastní jedinečnosti; etické
hodnoty jsou předkládány v souladu s morálním učením katolické církve. Bližší
informace a přihlášku najdete na www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1.
Bratři minorité pořádají duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou, která se
koná ve dnech 18. až 20. února 2020 v kostele svatých Janů v Brně. Podrobný
program najdete na www.brno.minorite.cz.
Manželská setkání 2020 v Kroměříži. Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve
dnech 4. - 11. 7. 2020 týdenní kurz pro manželské páry. 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 až
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 adrese Markéta
Zelinková, Teyschlova 14, 635 00 Brno, e-mail: kancelar@setkani.org. Informace
o dalších kurzech Manželských setkání v ČR jsou na www.manzelskasetkani.cz.
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