INFO
Bystrc, 21. února 2021

č. 21/07

Z církevního kalendáře:
Neděle, 21. února:
1. neděle postní
Pondělí, 22. února:
svátek Stolce svatého apoštola Petra
Neděle, 28. února:
2. neděle postní
Čtení z 1. neděle postní: Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; Mk 1,12-15
Pozvání:
Pátek, 19. února:

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

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 22. do 28. 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.
Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř. Prostředky získané touto
sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke
zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných
katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
V sakristii a v Arše si můžete vyzvednout papírové pokladničky (postničky).
Peníze, které svým sebezáporem ušetříte, budou použity na pomoc lidem
v nouzi. Postničky se budou vybírat v kostele o druhé neděli velikonoční. Pokud
byste věděli o někom potřebném přímo z naší farnosti, ozvěte se vedoucí farní
charity paní Marii Pučové, tel. 737 558 439.

Aplikaci Malý průvodce postní dobou si můžete stáhnout do mobilu přes
Google Play. Tato aplikace je již také připravena pro mobily se systémem iOS.
Křížovou cestu se v postní době modlíme ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele. Zájemci, kteří byste byli ochotni
předčítat (ve středu nebo v pátek), zapište se prosím do seznamu v sakristii.
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. Své příspěvky vhoďte do schránky na faře nebo pošlete e-mailem na
farni_schranka@seznam.cz. Těší se redakční tým farního občasníku Setkání.
On-line seminář manželů Petra a Ireny Smékalových s názvem „O manželství
a dětech aneb plaveme v tom s vámi“ je dostupný na www.faby.cz
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. Více informací najdete na kc.biskupstvi.cz.
Postní doba s biblickými ženami. Sestry salesiánky připravily zvláště pro ženy
podněty pro prožívání postní doby, každým týdnem bude provázet jedna biblická
žena - Eva, Ester, Miriam, Marta, Samaritánka, Marie a Máří Magdaléna. Vždy
v sobotu večer bude na stránkách FMA.cz zveřejněno krátké úvodní video, které
nabídne inspiraci Božím slovem a charakteristikou či vlastností vybrané biblické
ženy, pak následuje konkrétní podnět – úkol pro cestu obrácení během postní
doby. https://www.facebook.com/boscopoint.
Brněnské Centrum naděje a pomoci připravuje na jarní prázdniny týdenní kurz
pro dospívající dívky (12 - 18 let) „Být sama sebou“. Program bude probíhat online od pondělí 22. 2. do pátku 26. 2. vždy od 9 do 13:30 h, je zaměřen na získání
zdravého sebevědomí dospívajících a uvědomění si vlastní jedinečnosti; etické
hodnoty jsou předkládány v souladu s morálním učením katolické církve. Bližší
informace a přihlášku najdete na www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1.
Tzv. sendvičovou generaci tvoří ekonomicky aktivní lidé, kteří se starají jak
o své děti (případně vnoučata), tak o rodiče svoje či partnerovy. Lidé v této situaci
mohou najít pomoc na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči Brno
www.sendvicovagenerace.cz, kde je mimo jiné k dispozici přehledný on-line
adresář služeb a organizací, na které se v Brně mohou obrátit o pomoc.
Příští Info leták vyjde až v neděli 7. března. Všechny důležité informace se
dozvíte z ohlášek nebo z farního webu www.faby.cz. Pěkné jarní prázdniny 
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