INFO
Bystrc, 20. ledna 2019

č. 19/02

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosíme, Pane, vlej do našich srdcí touhu po jednotě všech pokřtěných.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 20. ledna:
2. neděle v mezidobí
Pondělí, 21. ledna:
sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čtvrtek, 24. ledna:
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek, 25. ledna:
svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Sobota, 26. ledna:
sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle, 27. ledna:
3. neděle v mezidobí
Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
Čtení z 2. neděle v mezidobí: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jan 2,1-11
Pozvání:
Neděle, 20. ledna:
Čtvrtek, 24. ledna:
Pátek, 25. ledna:
Neděle, 27. ledna:

17:00; Archa; cestovatelský podvečer
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Cestovatelský podvečer na téma „Dobrovolníkem na Ukrajině“ s Janem
Barešem se koná v neděli 20. ledna od 17 h v Arše. Jste srdečně zváni.
Další příprava na svátost biřmování proběhne v neděli 27. ledna.
Ministranti se sejdou na faře v sobotu 2. února.
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
v příštím Infu (peníze za Bystrc v době uzávěrky tohoto Infa ještě nejsou
sečteny).
Ve středu 30. ledna se uskuteční poděkování koledníkům. Začneme v 16 hodin
krátkou modlitbou v kostele a poté se přesuneme na faru, kde pro děti budou
připraveny soutěže a malé občerstvení. Zvány jsou nejen děti, ale i jejich rodiče
a vedoucí skupinek.

Farní ples se uskuteční 1. března v salesiánské oratoři v Žabovřeskách.
Předprodej vstupenek bude zahájen v průběhu ledna online a od února na faře.
Více na www.signaly.cz/farpl.
Výroční zpráva za rok 2018
V loňském roce bylo v naší farnosti pokřtěno 33 dětí a 2 dospělí. 11 dětí z naší
farnosti bylo pokřtěno jinde.
První svaté přijímání přijalo loni v našem kostele 28 dětí.
Svátost biřmování byla udělena 7 osobám pokřtěným v naší farnosti.
V našem kostele bylo uzavřeno 6 církevních sňatků.
Uskutečnilo se celkem 33 pohřebních obřadů, z toho 9 pohřbů do země a 24
rozloučení ke kremaci.
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo náboženství celkem 111 dětí, z toho
nově přihlášených bylo 27 dětí - 19 prvňáčků a 8 starších dětí.
Ve dnech 18. – 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý
22. ledna v 19 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba v Brně ekumenická
bohoslužba slova.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na leden: Pamatujme na nejmladší
misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve
škole i místech zábavy.
Sdružení pěstounskýcn rodin pořádá v pondělí 21. ledna od 18 h v kině Scala
besedu se Zbigniewem Czendlikem a Markem Váchou "Proč jsem tady? aneb
Zápas s andělem". Vstupné je 270 Kč, výtěžek akce bude věnován na podporu
dětí v pěstounských rodinách. Více na www.pestouni.cz/proc-jsem-tady.
Ve středu 30. ledna 2019 v 19.00 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice
v Brně - Žabovřeskách koná další Žabovřeské rozmlouvání, tentokrát s biblistou
a religionistou, kazatelem církve bratrské Pavlem Hoškem. Večerem na téma
„Bible – nebezpečná kniha“ bude provázet P. Zdeněk Jančařík. Rozmlouvání
bude přenášeno přímým přenosem na facebookových stránkách Bosco point.
Diecézní centrum života mládeže Mamre v Osové Bítýšce zve děti a mládež
na tyto akce:
31. 1. – 3. 2. FlákFilm víkend 2019 - hlavní náplní je společné promítání filmů
a diskuze o nich. Čas bude věnován i dalším aktivitám, modlitbě
a společnému slavení mše svaté. Věk od 14 let.
10. 2. – 15. 2. Jarní prázdniny na Mamre – prázdniny plné zábavy a her, včetně
duchovního programu. Věk od 12 let.
Bližší informace najdete na stránkách www.brno.signaly.cz/mamre.
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