INFO
Bystrc, 24. ledna 2021

č. 21/03

Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. ledna:
3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Pondělí, 25. ledna:
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Úterý, 26. ledna:
sv. Timoteje a Tita, biskupů
Čtvrtek, 28. ledna:
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Neděle, 31. ledna:
4. neděle v mezidobí
Čtení z 3. neděle v mezidobí:
Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Pozvání:
Pátek, 29. ledna:

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

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 25. do 31. ledna
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Počet účastníků bohoslužeb jen nyní omezen na 10 % míst k sezení, v našem
kostele od této neděle může přijít na mši svatou max. 25 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. Podává se na ruku.
Přijetí svátosti smíření. V případě zájmu o svátost smíření se nebojte oslovit
kněze po mši svaté nebo se s nimi domluvit telefonicky, rádi si pro vás vyhradí
čas. Svátost smíření ve zpovědnicích z hygienických důvodů není možná.

Svatý Otec vyhlásil 3. neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova.
V České republice jsme dříve slavili na konci liturgického roku v listopadu Den
Bible, který je od letošního roku nahrazen nedělí Božího slova. V tento den se
také koná sbírka na biblický apoštolát. Podrobnější informace ke slavení neděle
Božího slova včetně nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti najdete na
http://biblickedilo.cz/den-boziho-slova-2020/.
U příležitosti Roku svatého Josefa (8. 12. 2020 - 8. 12. 2021) vydal papež
František apoštolský list „Patris corde“ a také dekret apoštolské penitenciárie,
který stanovuje podmínky pro získání odpustků v Roce sv. Josefa. Oba texty
najdete na stránkách www.biskupstvi.cz v rubrice [Aktuality] - [Dlouhodobé akce].
Dokumentární cyklus Zakázaný Bůh na konkrétních příbězích a v kontextu
doby ukazuje dějiny katolické církve v Československu v letech 1945–1989.
Tento třináctidílný seriál běží na programu ČT2 každý čtvrtek od 21:30 hodin.
Odvysílané díly můžete shlédnout v archívu ČT.
Sbírka pro Bakhitu (organizaci, která pomáhá matkám v nouzi, vícečetným
rodinám a dalším potřebným lidem) proběhne ještě v úterý 26. ledna od 15 do
17:30 v průchodu u recepce Salesiánského střediska v Brně Žabovřeskách,
Foerstrova 2. Darovat můžete dětské zimní oblečení a obuv v dobrém stavu,
dětské plavky, hračky pro děti všech věkových kategorií, drogerii a kosmetiku pro
maminky a děti. 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.
Poděkování otce biskupa za Tříkrálovou sbírku. Milé sestry, milí bratři, milé
děti, od 1. až do 24. ledna probíhá v celé republice další ročník Tříkrálové sbírky.
Ten letošní je kvůli pandemii koronaviru jiný než ty předchozí. Je jiný tím vnějším.
Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům
charitního díla za to, že se nezměnilo to vnitřní: ochota pomoci těm
nejpotřebnějším lidem. To považuji za nejdůležitější. Organizátorům, všem
asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě i průběhu celé akce.
A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně
přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes třicet
milionů korun a podpořili tak služby a projekty Charity, které pomáhají lidem
v nouzi. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na
internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz. Ještě jednou vám všem srdečně
děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
Váš biskup + Vojtěch
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