INFO
Bystrc, 11. února 2018

č. 18/06

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za nemocné a za ty, kteří o ně pečují,
aby měli dostatek síly, lásky a porozumění.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 11. února:
6. neděle v mezidobí
Světový den nemocných
Středa, 14. února:
Popeleční středa – den přísného postu
Mše svatá s udělováním popelce v Arše v 16:30 h
a v kostele v 18 h.
Neděle, 18. února:
1. neděle postní
Čtení z neděle 11. února: Lv 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45
Pozvání:
Neděle, 11. února:
Pondělí, 12. února:
Čtvrtek, 15. února:
Pátek, 16. února:
Sobota, 17. února:
Neděle, 18. února:

17:00; Archa; cestovatelský podvečer
18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Další beseda z cyklu cestovatelských podvečerů, tentokrát s Karlem Kašpárkem
na téma „Hory Černé Hory“, se koná tuto v neděli 11. února od 17 h v Arše.
Křížovou cestu se v postní době budeme modlit ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele. Ve středu a v pátek předčítají farníci,
v neděli lektoři. Prosíme vás o službu pro ostatní – zapište se k předčítání.
Rozpis najdete v sakristii. Zapojit se mohou jednotlivci, manželé i společenství.
Postní almužna je iniciativa zvláště vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. V pátek 16. února po dětské mši
svaté v Arše a na první neděli postní v kostele si budete moci vyzvednout
papírové pokladničky na ukládání peněz, které svým sebezáporem ušetříte.
Postničky se budou vybírat o druhé neděli velikonoční. Takto získané peníze
použije církev prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na
pomoc lidem v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz.

Malý průvodce postní dobou. Vhodnou pomůcku k prožití postní doby opět
připravilo Diecézní katechetické centrum v Brně. Texty byly inspirovány slovy
papeže Františka, zamyšlení k nedělním evangeliím napsal Mons. Pavel
Konzbul, pomocný biskup brněnský. Brožurku si můžete zakoupit za 5,- Kč
v sakristii.
Obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu vykoná otec biskup Vojtěch
v brněnské katedrále svaté o první neděli postní 18. února 2018 při mši svaté
v 10.30 hodin. Z naší farnosti bychom letos měli mít dva čekatele na křest.
Provázejme je svou modlitbou.
V únoru můžeme v rámci naléhavého úmyslu Apoštolátu modlitby prosit
o duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února
2018 zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního
Súdánu. Více na www.cirkev.cz.
Slavnostní zpívané nešpory na Petrově. V neděli 11. února v 18 hodin bude
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově zahájena nová tradice slavnostní zpívané nešpory. K této společné modlitbě Církve vás zve Královská
stoliční kapitula každou druhou neděli v měsíci vždy od 18 hodin.
Ve dnech 12. 2. až 18. 2. 2018 proběhne Národní týden manželství. Při této
příležitosti pořádá několik zajímavých akcí nadační fond Credo. Doporučujeme
shlédnout celou nabídku na stránkách www.duchovniobnova.cz.
Setkání nad exhortací Amoris Laetitia se uskuteční v pondělí 12. února od 19 h
v kostele sv. Tomáše v Brně. Večerem provází P. Stanislav Drobný, Th.D.
Pouť ke svatému Valentinovi se bude konat v úterý 13. února od 19 h v kostele
sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Pouť je určena zvláště pro páry
a všechny mladé, kteří hledají své životní povolání.
Nově vznikající skupinka „marianek“ – děvčat ve věku 9-11 let, které se snaží
žít víru podle vzoru Panny Marie, se bude scházet cca jednou za 2 měsíce na
faře na Starém Brně a zve nové členky. Skupinek marianek je v ČR velké
množství a jsou pod záštitou vranovského společenství Fatym. Více informací na
nástěnce, na www.fatym.com nebo u Marie Tomkové, majatomk14@seznam.cz,
tel: 728 393 290.
V rámci formačních setkání katechetů vystoupí v pondělí 19. února historik
Jaroslav Šebek se svojí přednáškou Rok 1918 a vznik Československa
z pohledu katolické církve. Setkání proběhne od 17 hodin v Brně v sále na
Petrově 2. Kromě katechetů jsou srdečně zváni i další zájemci.
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