INFO
Bystrc, 14. března 2021

č. 21/09

Z církevního kalendáře:
Neděle, 14. března: 4. neděle postní
Pátek, 19. března:
slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Neděle, 21. března:
5. neděle postní
Čtení ze 4. neděle postní: 2 Kron 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21
Pozvání:
Pátek, 18. března:

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

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 15. do 21. 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.
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.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen:
Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se
modleme za trpící děti.

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:
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/
Formační on-line setkání pro laiky, kteří podávají eucharistii při liturgii nebo ji
přinášejí nemocným, pořádá přes zoom a youtube v úterý 16. března 2021 od
20:00 h web liturgie.cz . Setkání tvoří tři patnáctiminutové přednášky a následná
diskuze, přednášejícími jsou biskup Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Mráz a P. Pavel
Frývaldský.
Více informací na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzbapodavajicich-eucharistii
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti
pandemie covid-19. Každá země Evropy bude v jeden den postní doby slavit na
tento úmysl mši svatou; na Českou republiku připadla středa 17. března 2021.
Mše svatá bude sloužena v kostele sv. Vojtěcha v Praze ve 12 h a bude ji živě
přenášet TV Noe. Hlavním celebrantem bohoslužby bude pomocný biskup
pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kazatelem generální sekretář ČBK P.
Stanislav Přibyl.
„Největší příběhy všech dob“ se nazývá soubor elektronických interaktivních
her, jejichž cílem je přiblížit některé významné biblické postavy (královna Ester,
Jákob, apoštolové Petr a Pavel, Ježíš). Autoři uvádí, že jsou vhodné pro věk od 7
do 99 let, jejich obsah primárně vychází z Bible. Vznik her financovala Česká
biskupská konference, zástupci a spolupracovníci Katechetické sekce ČBK se
aktivně podíleli na vytváření scénářů. www.schoolfun.cz/nejvetsi-pribehy-vsechdob/
Duchovní inspirace na internetu. Zajímavé odkazy na internetové stránky
s křesťanským zaměřením pro děti, mládež i dospělé najdete na www.faby.cz.
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