INFO
Bystrc, 14. února 2021

č. 21/06

Z církevního kalendáře:
Neděle, 14. února:
6. neděle v mezidobí
Středa, 17. února:
Popeleční středa – den přísného postu
Neděle, 21. února:
1. neděle postní
Čtení z 6. neděle v mezidobí: Lv 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45
Pozvání:
Pátek, 19. února:

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

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 15. do 21. února
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Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 25 osob. Do kostela se vstupuje přes
sakristii. Na všechny bohoslužby je třeba se předem zapsat přes formulář, který
najdete na www.faby.cz. Po každé mši svaté mohou ke sv. přijímání přistoupit
také ti, kdo se na bohoslužbu vzhledem k omezenému počtu míst nedostanou.
On-line přenosy bohoslužeb z našeho farního kostela můžete sledovat ve
středu a v pátek v 18 h a v neděli v 8:45 h.
V případě zájmu o svátost smíření oslovte kněze po mši svaté nebo se s nimi
domluvte telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas. Svátost smíření ve zpovědnicích
z hygienických důvodů není možná.
Na popeleční středu 17. února budou v kostele tři mše svaté - v 7, 16:30
a v 18 hodin, v Arše mše svatá nebude. Podle instrukcí o udělování popelce
v době pandemie se kněz po požehnání a pokropení popela svěcenou vodou
obrátí ke shromáždění a vysloví formuli uvedenou v římském misálu: „Obraťte se
a věřte evangeliu“ anebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš “. Samotný
obřad popelce má probíhat za obvyklých hygienických opatření, kněz při něm
mlčky nechá spočinout popel na hlavy účastníků kajícího ritu.

Postní almužna je iniciativa vhodná zvláště pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. V sakristii a v Arše si můžete
vyzvednout papírové pokladničky (tzv. postničky) na ukládání peněz, které svým
sebezáporem ušetříte. Postničky se budou vybírat v kostele o druhé neděli
velikonoční. Peníze budou použity na pomoc lidem v nouzi.
Pokud byste věděli o někom potřebném přímo z naší farnosti, ozvěte se vedoucí
farní charity paní Marii Pučové, tel. 737 558 439.
Brožurka Malý průvodce postní dobou je k dispozici v sakristii, cena 5 Kč. Lze
jej také zdarma stáhnout jako aplikaci do mobilu přes Google Play.
Březnové číslo občasníku Setkání nese název: Díky, otče Vnislave. Budeme
rádi za vaše příspěvky, kterými vzpomenete na obětavého kněze, který v naší
farnosti dlouhá léta působil a v říjnu se vrátil do Pánova domu. Uzávěrka je
28. února. Na vaše příspěvky se těší redakční tým farního občasníku Setkání.
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. Seminář je dostupný na
www.faby.cz.
Markéta a Jiří Zelinkovi
Tříkrálová sbírka v bystrcké farnosti – výsledky a poděkování. Jménem
charity děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky – těm, kdo
přispěli do kasičky nebo bezhotovostně na účet sbírky, organizátorům z Bystrce,
Kníniček a Rozdrojovic a v neposlední řadě ochotným dobrovolníkům – rodičům
a dětem, kteří roznesli do schránek v Bystrci téměř 3500 informačních letáčků.
I přes všechny komplikace, které jsme museli letos překonat, se do kasiček
v naší farnosti podařila vybrat krásná částka:
Bystrc 31 540 Kč, Kníničky 5 690 Kč, Rozdrojovice 14 827 Kč.
Celkem za farnost: 52 057 Kč. Ještě jednou Vám upřímně děkujeme.
Postní pátky se svatým Josefem připravilo brněnské katechetické centrum,
zapojí se jimi do roku svatého Josefa, který na letošek vyhlásil papež František.
Promluvy inspirované osobností Ježíšova pěstouna můžete sledovat na Youtube
kanálu Katedrála Petrov vždy v pátek 19. 2. - 19. 3. 2021 od 18:15 h, nebo
později ze záznamu. První promluvu na téma „Sv. Josef v Písmu svatém“
připravil P. Zdeněk Drštka, administrátor farnosti Ochoz u Brna. Více informací
najdete na kc.biskupstvi.cz.
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