INFO
Bystrc, 7. února 2021

č. 21/05

Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. února:
5. neděle v mezidobí
Středa, 10. února:
sv. Scholastiky, panny
Čtvrtek, 11. února:
Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
Neděle, 14. února:
6. neděle v mezidobí
Čtení z 5. neděle v mezidobí: Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Pozvání:
Pátek, 12. února:

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

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 8. do 14. 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.
Poselství papeže Františka k 29. světovému dni nemocných (11. února) si
můžete přečíst na webu www.cirkev.cz.

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
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/. (O tom, jak vést rozhovor s Bohem,
bude mluvit plzeňský biskup Tomáš Holub, na mediální gramotnost se zaměří
P. Daniel Vícha z TV Noe, v dalších dílech cyklu se můžete dozvědět něco
o blogování, sociálních sítích nebo kritickém myšlení.)
Dopis biskupa Vojtěcha o povolání ke kněžství
Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří
končí studium na střední škole. Blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu
bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na
Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste
pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného
života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se
cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní
zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok
2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021.
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch
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