INFO
Bystrc, 25. února 2018

č. 18/08

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Ať dokážeme být duchovně i hmotně solidární s těmi,
kdo trpí následky válečných konfliktů a živelných pohrom.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 25. února:
2. neděle postní
Pátek, 2. března:
I. pátek v měsíci
Neděle, 4. března:
3. neděle postní
Čtení z 2. neděle postní: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Řím 8,31b-34; Mk 9,2-10
Pozvání:
Neděle, 25. února:
Čtvrtek, 1. března:
Pátek, 2. března:
Pátek, 2. března:
Sobota, 3. března:
Neděle, 4. března:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
18:00; kostel; modlitba sv. růžence,
poté modlitební adorace před I. pátkem
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
9:00; fara; ministrantská schůzka
mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence

Oznámení:
Při dnešních bohoslužbách se uskuteční sbírka na Svatopetrský haléř.
Na první sobotu 3. března proběhne po ranní mši svaté v kostele pobožnost
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Brožury tiskového apoštolátu FATYM vám nabídneme v neděli 4. března po
každé mši svaté v předsíni kostela.
Další beseda z cyklu cestovatelských podvečerů, tentokrát s Františkem
Zajíčkem na téma „Pěší poutě na Velehrad ve 21. století“, se bude konat
v neděli 11. března od 17 h v Arše.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 11. března po večerní mši
svaté.
Svátost pomazání nemocných bude v našem kostele udělována o 5. neděli
postní 18. března při dopoledních bohoslužbách.

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, zapište se prosím v sakristii. Ještě je zde několik termínů volných.
V sakristii si rovněž můžete vyzvednout postní pokladničky.
Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy je připravena i letos
symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžete vzít papírový křížek
s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu
plnit zadaný úkol.
Zveme všechny farníky na křížovou cestu Údolím oddechu. Sraz v pátek 16.
března ve 20 hod. na zastávce Kamenolom. Předpokládané ukončení cca ve
21:30 hod. S sebou doporučujeme vhodnou obuv a baterku. Těší se Šobovi.
Brožurku Malý průvodce postní dobou si ještě můžete zakoupit za 5 Kč
v sakristii nebo stáhnout jako aplikaci do smartphonu či tabletu pomocí
služby Obchod Play.
Orel jednota Brno - Bystrc pořádá v sobotu 10. 3. 2018 lyžařský zájezd na
Hochkar. Nabízíme zájemcům poslední místa v autobusu. Vyjíždí se v 5 hod. od
kostela. Plakát v předsíni kostela. Informace: Jan Suchý, tel. 605 162 706.
Setkávání maminek na rodičovské dovolené. Milé maminky, v Arše se bude od
března konat pravidelné setkávání maminek na rodičovské dovolené. Cílem
setkání je sdílení křesťanských hodnot při výchově dětí i prožívání vlastního
mateřství. Schůzky budou mít formu hry, povídání, vycházek a modlitby. Termín
první schůzky vzejde ze společné domluvy. Kdo máte zájem, ozvěte se na mail
nebo telefon: Petra Mertová, tel. 732 264 594, mertao@chello.cz.
Poutní mše svatá ve Vranově u Brna je pro naši farnost domluvena na sobotu
15. září 2018 v 15 hodin.
V neděli 4. března v 15 hodin zazní v kostele sv. Augustina v Brně
komponovaný pořad - postní meditace s hudbou. Graffovo kvarteto provede
skladbu Josepha Haydna „Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži“.
Duchovním zamyšlením doprovodí P. Jiří Bůžek, farář z Brna - Žebětína.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na Hospic sv. Alžběty v Brně.
První ročník běhu pro hospic se uskuteční v sobotu 24. března v 11 hodin před
branami hospice sv. Alžběty v Brně, Kamenná 36. Startovné a finanční dary
budou věnovány na podporu této organizace. Více na www.behyprohospice.cz.
Přednáška Marka Váchy na téma „evoluce a křesťanství“ proběhne v neděli
18. března v 17 hodin v sále ZKS Rosice u Brna.
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