INFO
Bystrc, 31. ledna 2021

č. 21/04

Z církevního kalendáře:
Neděle, 31. ledna:
4. neděle v mezidobí
Úterý, 2. února:
svátek Uvedení Páně do chrámu
Světový den zasvěcených osob
Středa, 3. února:
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Pátek, 5. února:
sv. Agáty, panny a mučednice
Sobota, 6. února:
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Neděle, 7. února:
5. neděle v mezidobí
Čtení ze 4. neděle v mezidobí: Dt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Pozvání:
Pátek, 5. února:
Sobota, 6. února:

8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 1. do 7. února
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Počet účastníků bohoslužeb jen omezen na 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.

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].
15. ročník Národního týdne manželství, který se bude konat v týdnu od 8. do
14. 2. 2021, ponese motto O manželství a dětech. Přehled akcí toho týdne
najdete na www.tydenmanzelstvi.cz , vzhledem k pandemii a omezením budou
probíhat on-line. Další akce a tipy najdete na https://pastorace.apha.cz/prorodinu/ nebo www.manzelstvi.cz.
Milí farníci, pro inspirativní prožití Národního týdne manželství vám určitě
doporučujeme další on-line seminář manželů Petra a Ireny Smékalových,
tentokrát s názvem „O manželství a dětech aneb plaveme v tom s vámi“. Měli
jsme už několikrát možnost se jejich seminářů účastnit a vždycky jsme získali
povzbuzující praktické impulsy do každodenního prožívání manželství
i rodičovství, podané vlídně, s humorem a empatií. Petr a Irena dokážou otevřeně
mluvit i o svých selháních, jimi předávané zkušenosti jsou nejen odborné, ale
také na vlastní kůži získané v jejich rodině s pěti dětmi. Video pozvánku najdete
na www.faby.cz, kde bude od 7. února dostupný i seminář.
Markéta a Jiří Zelinkovi
Modleme se za naše dobrovolníky v Africe. Máme radost, že kromě Anny
a Jana Barešových, kteří jsou na misii v Zambii, pochází z bystrcké farnosti také
další dobrovolník – Libor Malinka, který se věnuje dětem v africké Tanzanii.
Liborovi je 22 let, poslední tři roky pracoval jako pečovatel v domově pro seniory
v Bystrci. Jemu, manželům Barešovým i všem ostatním dobrovolníkům
vyprošujme Boží ochranu a pomoc pro jejich službu ohroženým dětem a mládeži
v nejchudších zemích světa. www.adopcenablizko.cz/dobrovolnici/
Soutěž „Okem fotografa“. Diecézní muzeum na Petrově připravilo v rámci
Tvořivých dílen soutěž pro všechny, kdo rádi fotí. Každou středu od 20. ledna do
10. února bude uveřejněno webu www.dieceznimuzeum.cz jedno téma. Vaše
fotografie na zadaná témata můžete vkládat na facebookové stránky Diecézního
muzea nebo posílat na e-mail: muzeum@biskupstvi.cz.
Křesťanský ekumenický web Signály připravil v rámci celoročního projektu
digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Nejen studenti
středních a vysokých škol budou každý měsíc pozváni na seminář zaměřený na
otázky dnešní mládeže týkající se nejen víry. Semináře jsou zdarma a budou
probíhat on-line v aplikaci ZOOM, každý bude trvat zhruba 60 minut a následně
bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog. Přihlásit se můžete na tomto odkazu:
www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/.
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