INFO
Bystrc, 14. ledna 2018

č. 18/02

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Modleme se za jednotu křesťanů.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 14. ledna:
2. neděle v mezidobí
Středa, 17. ledna:
sv. Antonína, opata
Čtvrtek, 18. ledna:
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Neděle, 21. ledna:
3. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 14. ledna: 1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Jan 1,35-42
Pozvání:
Neděle, 14. ledna:
Čtvrtek, 18. ledna:
Pátek, 19. ledna:

17:00; Archa; cestovatelský podvečer
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Další beseda z cyklu cestovatelských podvečerů, tentokrát na téma
„Kappadokie – země prvních křesťanů“ s Miroslavem Borisem se bude konat
tuto neděli 14. ledna od 17 h v Arše.
Příprava ke svátosti biřmování bude zahájena v neděli 28. ledna po večerní
mši svaté (v 19 h) na faře v Bystrci. Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří
o Letnicích 2019 dosáhnou nejméně 15 let. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
Z farního kalendáře:
Jarní prázdniny: 5. – 11. února
Popeleční středa: 14. února
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: neděle 1. dubna
Hody v Rozdrojovicích: neděle 13. května
Svatodušní novéna: 11. – 19. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého: neděle 20. května
I. svaté přijímání dětí: neděle 3. června
Hody v Bystrci, farní slavnost: neděle 24. června
Hody v Kníničkách: čtvrtek 5. července
V návaznosti na výročí fatimských zjevení bude probíhat každou první sobotu
v měsíci po ranní mši svaté v kostele krátká mariánská pobožnost. Začínáme
od 3. února.

Benefiční koncert – poděkování. Výtěžek Novoročního benefičního koncertu,
který pořádal v našem kostele Spolek sv. Cecílie v neděli 7. 1. 2018 je 16.005,Kč. Všem dárcům i účinkujícím srdečně děkuje Liga vozíčkářů Brno.
Fotografie ze živého betléma v Bystrci si můžete prohlédnout na adrese
www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou
křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Letošní texty pro tuto
příležitost připravili věřící z Karibiku a jsou dostupné na www.cirkev.cz.
Bohoslužbu za jednotu křesťanů bude v neděli 21. ledna v 9 h v katedrále na
Petrově celebrovat dómský farář R.D. Tomáš Koumal.
Ekumenická bohoslužba slova v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se
bude konat v kostele sv. Jakuba v Brně v úterý 23. ledna 2018 v 19 h.
Tradiční ples mládeže se koná v pátek 19. ledna v sále Milosrdných bratří na
Vídeňské ulici v Brně. V 19 h bude sloužena mše svatá v kostele sv. Leopolda, ve
20 h následuje zahájení plesu. Bližší informace a možnost rezervace lístků na
stránkách www.brno.signaly.cz.
Duchovní obnova se
sestrou Veronikou
Barátovou
z Komunity
Blahoslavenství na téma „Boží vůle a utrpení člověka“ se bude konat v Brně
v sobotu 20. ledna od 9 hodin v kině Scala na Moravském náměstí. Můžete se
přihlásit na www.credonadacnifond.cz.
Římskokatolická farnost Brno-Lesná zve na přednášku Ing. arch. Marka Štěpána
„ Ars Sacra III. - zobrazování věcí nehmotných“, která se koná ve středu 24.
ledna v 18.45 hodin v Duchovním centru P. Martina Středy a bl. Marie Restituty.
Exercicie s P. Eliasem Vellou „Jak se modlit za uzdravení” proběhnou ve
Vranově u Brna ve dnech 6. až 10. února 2018. Jsou určeny pro ty, kteří se věnují
nebo chtějí věnovat službě přímluvné modlitby. Podrobné informace a přihlášky
najdete na webu www.dc-vranov.cz.
Salesiáni Dona Boska připravili mobilní aplikaci iZIDOOR. Je určena zvláště
mládeži, biřmovancům a všem ostatním, kteří se chtějí formovat a inspirovat
v duchovním životě. Aplikace přináší každý týden nové duchovní impulzy, mnoho
tipů na modlitbu, komentáře k nedělnímu evangeliu, kalendář světců apod.
Obnovu pro vdovy a vdovce pořádá komunita Emmanuel v sobotu 17. února od
9 h na adrese Lidická 24, Brno. Zakončení v 17 h mší svatou obětovanou za
ovdovělé. Zájemci se mohou hlásit do 12. února na lap@emmanuel.cz, nebo tel.
739 389 175 nebo na adrese: Komunita Emmanuel, Lidická 24, 602 00 Brno.
Podrobné informace na www.emmanuel.cz.
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