INFO
Bystrc, 7. listopadu 2021

č. 21/33

Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. listopadu: 32. neděle v mezidobí
Úterý, 9. listopadu:
svátek Posvěcení lateránské baziliky
Středa, 10. listopadu: sv. Lva Velikého, papeže
Čtvrtek, 11. listopadu: sv. Martina, biskupa
Pátek, 12. listopadu: sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Sobota, 13. listopadu: památka sv. Anežky České, panny
Neděle, 14. listopadu: 33. neděle v mezidobí
Pozvání:
Neděle, 7. listopadu: dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
Pátek, 12. listopadu: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
Neděle, 14. listopadu: 19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
Plnomocné odpustky je letos možné získat z důvodu pandemie Covid-19 po
celý měsíc listopad. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova
letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit
své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na
dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se
jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána
Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Více podrobností najdete na:
www.cirkev.cz/cs/aktuality/211029odpustky-za-zemrele-rozsireny-na-cely-listopad
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 14. listopadu v 19 hodin na
faře v Bystrci.
Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory do Městského divadla
Brno v úterý 9. listopadu 2021 v 19 hodin na představení Noc pastýřů. Ústřední
postavou je Jakub Jan Ryba, osvícenec, učitel, varhaník, houslista a autor mnoha
skladeb a písní. Jeho veskrze radostná hudba však vznikala často v zoufalých
existenčních podmínkách. V roli manželky J. J. Ryby účinkuje oblíbená
brněnská herečka Alena Antalová.
Garantky: paní Zajíčková (777 962 240) a paní Borisová (724 285 650).
Srdečně zveme na koncert hudební skupiny Listověj, který se uskuteční
v neděli 21. listopadu od 16 h v našem farním kostele. Budete si moci
poslechnout zhudebněné básně Jana Zahradníčka. Vstupné dobrovolné.
www.listovej.cz

Aktuální epidemiologická opatření na církevních akcích (od 1. listopadu)
Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření
a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na
bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné
a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející,
čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.
Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním
nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci
povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví.
Diecézní charita Brno hledá pracovníka na pozici Pečovatel/ka v Domově
pokojného stáří Kamenná v Brně. Kontakt: zuzana.malachova@brno.charita.cz,
tel. 731 630 811, http://brno.charita.cz/kariera.
Ekumenická bohoslužba pro ty, kteří se nestihli rozloučit. Pro lidi, kteří přišli
v době pandemie koronaviru covid-19 o někoho blízkého a nemohli se rozloučit
podle svých představ, bude sloužena ekumenická bohoslužba 13. listopadu
2021 v Červeném kostele v Brně. Akci pořádá Centrum paliativní péče Brno,
Poliklinika Zahradníkova, www.paliativnipecebrno.cz.
Listopadový úmysl modlitby s papežem: za lidi trpící depresí. Papež
František nás žádá, abychom se modlili za ty, kdo trpí extrémním psychickým,
emocionálním a fyzickým vyčerpáním, a byli jim nablízku. Psychologické
doprovázení je nezbytné, ale papež připomíná, že útěchu a uzdravení nabízejí
také Ježíšova slova: "Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já
vás občerstvím.”
Synoda o synodalitě „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“
Farní synodální skupinky se budou se setkávat do konce ledna 2022.
 synodální cestu budou prožívat skrze modlitbu, naslouchání a sdílení
 pomocí jim bude desatero témat, která zrcadlí stěžejní myšlenku – synodální
církev při hlásání evangelia „putuje společně“
 témata budou detailněji rozpracována formou otázek a zaslána spolu
s informativními letáčky koordinátorům skupinek a duchovním správcům
 své podněty synodální skupinky shrnou do konce ledna formou vyplnění
tematického dotazníku
Informační letáčky k synodě si můžete vzít v předsíni kostela, aktuální informace
také najdete na www.cirkev.cz a na www.biskupstvi.cz/synoda.
Do procesu synody zvou také videa člena národního synodálního týmu ThLic.
Prokopa Brože, Th.D. na YouTube kanálu Pastoračního střediska AP Praha.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
E-mail: < brno-bystrc@dieceze.cz>, <www.faby.cz>

