INFO
Bystrc, 7. března 2021

č. 21/08

Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. března:
3. neděle postní
Sobota, 13. března:
výroční den zvolení papeže Františka
Neděle, 14. března:
4. neděle postní
Čtení z 3. neděle postní: Ex 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Jan 2,13-25
Pozvání:
Pátek, 12. března:

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

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 8. do 14. března
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Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 25 osob, v souladu s vládními
nařízeními noste prosím do kostela respirátor. 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.
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.
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.

V rámci roku svatého Josefa vyhlášeného papežem Františkem připravilo
diecézní katechetické centrum (DKC) Postní pátky se svatým Josefem. Promluvy
inspirované osobností Ježíšova pěstouna můžete sledovat na Youtube kanálu
Katedrála Petrov vždy v pátek od 18:15 h, nebo později ze záznamu. Více
informací najdete na kc.biskupstvi.cz.
Ještě jsou plánované tyto promluvy:
5. 3. 2021 - sv. Josef a práce - jáhen Jiří Dyčka
12. 3. 2021 - sv. Josef a rodina - jáhen Josef Múčka
19. 3. 2021 - sv. Josef a duchovní život - R. D. Jindřich Kotvrda
Dále se můžete zapojit na kc.biskupstvi.cz/pojdme-k-josefovi/ do Loterie
svatého Josefa. V ní si můžete vylosovat některou vlastnost inspirovanou
životem tohoto světce a snažit se ji uskutečňovat ve svém životě. Výhrou vám
bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu.
Další projekt DKC, který je vhodný pro farnosti i pro rodiny, má název V učení
u svatého Josefa. Klade si za cíl přiblížit účastníkům jeho osobu a poukázat na
to, v čem nám může být inspirací v každodenních životních situacích.
kc.biskupstvi.cz/v-uceni-u-sv-josefa/
Postní doba s biblickými ženami. Sestry salesiánky připravily zvláště pro ženy
podněty pro prožívání postní doby. Vždy v sobotu večer je 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.
Organizace Spokojený senior – KLAS od března zahajuje pravidelné on-line
kurzy pro seniory zaměřené na ovládání chytrého telefonu, tabletu či notebooku
a také kurzy angličtiny pro různě pokročilé. Úvodní lekce bude zdarma.
Nejedná se o předtočená videa ani prezentace, ale o reálný čas s lektory, kteří
pomůžou, vysvětlí a podpoří. Kontakt, informace a přihlášky:
https://spokojenysenior-klas.cz/vzdelavani-a-volny-cas/kurzy-pro-verejnost/,
info@spokojenysenior-klas.cz, tel. 730 805 857, 518 328 813.
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno nabízí on-line semináře pro rodiče:
12. 3. – Jak motivovat neklidné dítě, 13. 3. – Děti a hranice aneb jak a proč být
laskavým a důsledným rodičem. Vice informací na www.neklidne-deti.cz a
www.efektivnirodicovstvi.cz .
Mše za nenarozené děti. Mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které
zemřely před narozením, a za počatý život bude sloužena v Brně u minoritů
(kostel sv. Janů) ve čtvrtek 11. 3. v 15:30 hodin. Kontakt na organizátory:
s.mlada@atlas.cz.
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