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Bystrc, 16. ledna 2022

č. 22/2

Z církevního kalendáře:
Neděle, 16. ledna:
2. neděle v mezidobí
Pondělí, 17. ledna:
sv. Antonína, opata
Úterý, 18. ledna:
památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
Pátek, 21. ledna:
sv. Anežky, panny a mučednice
Neděle, 23. ledna:
3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Čtení z 2. neděle v mezidobí:
Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jan 2,1-11
Pozvání:
Pátek, 21. ledna:
Neděle, 23. ledna:

8:00 – 17:30; kostel; celodenní
adorace
19:00; fara; příprava ke
svátosti biřmování

Oznámení:
Děkujeme všem, kdo se zapojili do letošní Tříkrálové
sbírky v naší farnosti: organizátorům, vedoucím
skupinek, dětem a rodičům. Upřímně také děkujeme
všem štědrým dárcům. Výsledky za Bystrc,
Rozdrojovice a Kníničky uveřejníme poté, co nám
přijdou oficiální výsledky.

Týden modliteb za jednotu křesťanů letos probíhá
od 18. do 25. ledna 2022 a jeho mottem je verš:
„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se
mu poklonit“ (Mt 2,2).
Bohoslužbu za jednotu křesťanů bude v neděli 23.
ledna v 9 h v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
celebrovat P. Tomáš Koumal.
Neděli Božího slova budeme letos slavit 23. 1. 2022.
Tato neděle má být věnována přemýšlení nad Božím
slovem, jeho šíření a oslavě. Neděle Božího slova je
také dnem sbírky na Bibli, která proběhne v kostele
při všech bohoslužbách. Její výnos bude rozdělen
stejným dílem mezi České katolické biblické dílo a
Českou biblickou společnost.
Výroční zpráva farnosti za rok 2021
V loňském roce bylo u nás pokřtěno 28 dětí, 15 dětí
bylo propuštěno ke křtu do jiné farnosti.
Poprvé přistoupilo ke stolu Páně 11 dětí.
Ve farním kostele bylo uzavřeno 11 církevních sňatků.
Uskutečnilo se celkem 18 pohřebních obřadů, z toho
9 pohřbů do země a 9 rozloučení ke kremaci.
V rámci aliančního týdne modliteb (evangelických
a evangelikálních církví) proběhne jedno z modlitebních
setkání v neděli 16. ledna od 18 hodin v Arše.
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