INFO
Bystrc, 16. února 2020

č. 20/06

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za naše mladé, aby našli dobré životní partnery.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 16. února:
6. neděle v mezidobí
Sobota, 22. února:
svátek Stolce svatého apoštola Petra
Neděle, 23. února:
7. neděle v mezidobí
Čtení z 6. neděle v mezidobí: Sir 15,16-21; 1 Kor 2,6 -10; Mt 5,17-37
Pozvání:
Čtvrtek, 20. února:
Pátek, 21. února:
Neděle, 23. února:
Neděle, 23. února:

18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Od 17. do 23. února jsou jarní prázdniny. Mše svatá v Arše bude v tomto týdnu
pouze v úterý 18. února.
Oznámení:
Ještě dnes můžete napsat do farního občasníku Setkání, tentokrát na téma
Já a čas. 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?
Nebojte se podělit o své postřehy a osobní zkušenosti. Své příspěvky prosím
pište na farni_schranka@seznam.cz nebo je odevzdávejte na faře. Těší se
redakční tým Setkání.
Sbírka Svatopetrský haléř proběhne při bohoslužbách v neděli 23. února.
Prostředky získané touto sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl
jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, k pomoci obětem
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
Klub seniorů od svatých Janů zve seniory na pondělní Zpívání při kytaře, které
proběhne v pondělí 24. února od 15 do 16:30 hodin v učebně Společenského
centra. Zpěvníky a další hudební nástroje vítány.
Popeleční středa letos připadá na 26. února. Je to den přísného postu. Mše
svatá s udělováním popelce bude sloužena v Arše v 16:30 h a v kostele v 18 h.

Tradiční brožurku Malý průvodce postní dobou si můžete zakoupit od příští
neděle v sakristii. Cena 5 Kč.
Křížovou cestu se budeme modlit v postní době vždy ve středu, v pátek
a v neděli půl hodiny před večerní mší svatou v kostele. Od příští neděle se
můžete přijít zapsat do sakristie k předčítání.
Postní almužna je iniciativa vhodná zvláště pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. Od příští neděle v kostele a v pátek
28. února po dětské mši svaté v Arše si budete moci vyzvednout papírové
pokladničky na ukládání peněz, které svým sebezáporem ušetříte. Postničky se
budou vybírat v kostele o druhé neděli velikonoční. Takto získané peníze budou
použity na pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz.
Zájmový kroužek Všeználci. Zveme všechny děti ve věku 6 – 12 let, které rády
vyrábějí, chtějí si užít zábavu, naučit se něčemu novému a poznat nové
kamarády. První setkání proběhne ve středu 11. března od 15 do 16:30 h na faře.
Kroužek je zdarma. Kontakt: Petra Skalková, petraskalkova01@seznam.cz.
Křížová cesta Údolím oddechu se letos uskuteční v pátek 20. března. Sraz ve
20 h na zastávce Kamenolom.
Svědectví o tom, že u Boha není nic nemožné a nikdo úplně ztracený, si můžete
přijít poslechnout dnes (16. 2.) od 16 h do kostela sv. Tomáše v Brně. Svůj příběh
bude vyprávět bývalý narkoman Goran Čurkovič z Medžugorje. Vhodné i pro
hledající a nevěřící. Srdečně zve P. Martin Hönig, farní vikář u sv. Tomáše.
Převor Konventu Milosrdných bratří vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
staniční sestry nově budovaného pracoviště Léčebny pro dlouhodobě nemocné.
Více na www.milosrdni.cz a na nástěnce v předsíni kostela.
Duchovní cvičení určené pro osamělé rodiče (rozvedené, ovdovělé
a samoživitele) pořádá komunita Emmanuel. Jedná se o tři víkendy: 29. 2. - 1. 3.,
4. - 5. 4. a 25. - 26. 4. 2020. Více informací na www.emmanuel.cz.
Diecézní ministrantský tábor na téma „Synové Krále – nástupci trůnu“ pro kluky
ministranty na II. stupni ZŠ se uskuteční ve dnech 11. – 18. 7. 2020 v Diecézním
centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce. Tábor připravují bohoslovci
brněnské diecéze. Počet míst je omezen. Přihlášky a podrobné informace
najdete na http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/.
Příští Info vyjde až v neděli 1. března. Dětem i rodičům přejeme pěkně prožité
jarní prázdniny.
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