INFO
Bystrc, 17. ledna 2021

č. 21/02

Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. ledna:
2. neděle v mezidobí
Pondělí, 18. ledna:
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Čtvrtek, 21. ledna:
sv. Anežky, panny a mučednice
Neděle, 24. ledna:
3. neděle v mezidobí
Čtení z 2. neděle v mezidobí:
1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Jan 1,35-42
Pozvání:
Pátek, 22. ledna:

8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 18. do 24. ledna
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Počet účastníků bohoslužeb jen nyní omezen na 10 % míst k sezení, v našem
kostele to znamená 15 osob. Vstup do kostela je přes sakristii.
Na všechny bohoslužby je třeba se předem zapsat přes formulář, který
najdete na www.faby.cz.
On-line přenosy bohoslužeb z našeho farního kostela můžete sledovat ve středu
a v pátek v 18 h a v neděli v 8:45.
Přijetí svátosti eucharistie. Po každé mši svaté mohou ke sv. přijímání
přistoupit také ti, kdo se na bohoslužbu vzhledem k omezenému počtu míst
nedostanou. Prosíme, použijte vchod přes sakristii, udržujte dostatečné
rozestupy, před sv. přijímáním si vydezinfikujte ruce. Svaté přijímání se podává
pouze na ruku.
Příležitost ke svátosti smíření. Stále platí, že z hygienických důvodů zatím není
možné přistoupit ke svátosti smíření ve zpovědnici. V případě zájmu o tuto
svátost se však nebojte oslovit kněze po mši svaté nebo se s nimi domluvit
telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas.

Tiskoviny - Katolický týdeník, Světlo a letáček Info jsou k dispozici v předsíni
kostela nebo v sakristii.
Výroční zpráva farnosti za rok 2020
V loňském roce bylo v našem kostele pokřtěno 24 osob, 20 dětí z naší farnosti
bylo pokřtěno jinde. Poprvé přistoupilo ke stolu Páně 21 dětí.
Bylo uzavřeno 6 církevních sňatků.
Uskutečnilo se celkem 21 pohřebních obřadů, z toho 7 pohřbů do země a 14
rozloučení ke kremaci.
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo vyučování náboženství celkem 114
dětí, z toho nově přihlášených bylo 35 dětí - 27 prvňáčků a 8 starších dětí.
Každý rok v polovině ledna se věřící v České republice účastní Týdne modliteb
za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě.
Letos proběhne ve dnech 18. – 25. ledna 2021 a jeho mottem je verš: „Zůstaňte
v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9). Více informací a texty
modliteb najdete na www.cirkev.cz.
Sbírka pro Bakhitu – pomoc pro matky v nouzi, vícečetné rodiny a další
potřebné v tísni. Všem jim můžete pomoci darováním dětských plavek,
dětského zimního oblečení a obuvi v dobrém stavu, hraček pro děti všech
věkových kategorií, drogerie a kosmetiky pro maminky a děti. Věci můžete
odevzdat v průchodu u recepce Salesiánského střediska v Brně Žabovřeskách,
Foerstrova 2 v úterý 19. a 26. ledna 2021 vždy od 15 do 17:30 hod. Organizátoři
uvítají, když budou darované věci zabalené v taškách, které si mohou ponechat.
Více informací o sbírce najdete na https://brno.sdb.cz/stredisko/spojme-sily-prodobry-skutek-699, informace o pomáhající organizaci Bakhita na www.bakhita.cz.
Tříkrálová sbírka letos probíhá on-line. Aktuální opatření protiepidemického
systému PES nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě, takže
koledování probíhá v on-line prostoru. Od 1. do 24. ledna 2021 můžete podpořit
Diecézní charitu Brno přímo na webu www.trikralovasbirka.cz prostřednictvím online kasičky, bankovního převodu nebo DMS. Na webu sbírky a brněnské Charity
jsou pro dárce připraveny i video dárky, které budou virtuálně šířit tříkrálovou
radost, a požehnání, které ke sbírce neodmyslitelně patří.
V případě, že nemáte možnost přispět on-line, je možné vhodit peníze do
kasičky na faře (vždy v pondělí a ve středu od 15 do 16 hodin) nebo v sakristii (po
každé mši svaté). Děkujeme!
Přehled odkazů:
On-line kasička – www.trikralovasbirka.cz
Informace o sbírce v brněnské diecézi – www.dchb.charita.cz
Facebook – www.facebook.com/Charita.Brno
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