INFO
Bystrc, 3. února 2019

č. 19/04

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Vhodným slovem a dobrým křesťanským životem pomáhejme,
aby se šířilo Boží království lásky.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 3. února:
4. neděle v mezidobí
Úterý, 5. února:
sv. Agáty, panny a mučednice
Středa, 6. února:
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Neděle, 10. února:
5. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 3. února: Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31 – 13,13; Lk 4,21-30
Pozvání:
Neděle, 3. února:
Středa, 6. února:
Čtvrtek, 7. února:
Pátek, 8. února:
Neděle, 10. února:

mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
16:00; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
17:00; Archa; cestovatelský podvečer

Oznámení:
Dnes po každé mši svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Cestovatelský podvečer na téma „Poznání krás Jižní Ameriky – Peru, Bolívie,
Chile“ s manželi Houdkovými se koná v neděli 10. února od 17 h v Arše.
Další příprava ke svátosti biřmování je plánována na neděli 17. února. Příští
ministrantská schůzka proběhne až v sobotu 23. února.
Společenství maminek s malými dětmi se schází každé pondělí od 9:30 do 11
hodin v Arše. Program na únor najdete na www.faby.cz.
Zveme všechny farníky na farní ples, který se uskuteční 1. března v salesiánské
oratoři v Žabovřeskách. Vstupenky je možné zakoupit online na stránce
www.tickin.cz (odkaz je i na farním webu) a od této neděle vždy také po deváté a
desáté nedělní mši svaté na faře. Ceny: Se slevou (do 10. února) dospělý 180
Kč, student 150 Kč. Plné vstupné: dospělý 200 Kč, student 180 Kč.
Pokud můžete přispět darem do tomboly, budeme rádi, když ho donesete na
faru nebo se ozvete na e-mail bystrckyples@gmail.com.

Z farního kalendáře:
Jarní prázdniny: pondělí 11. – pátek 15. února
Popeleční středa: 6. března
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: neděle 21. dubna
Soustředění prvokomunikantů v Bedřichově: pátek 3. – neděle 5. května
Hody v Rozdrojovicích: neděle 12. května
Svatodušní novéna: pátek 31. května – sobota 8. června
I. svaté přijímání dětí: neděle 2. června
Slavnost Seslání Ducha Svatého: neděle 9. června
Biřmování na Petrově: neděle 9. června
Hody v Bystrci, farní slavnost: neděle 23. června
Hody v Kníničkách: pátek 5. července
Na farním Rajčeti www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz najdete „Digitalizované
vzpomínky na prázdniny dětí z naší farnosti“. Postupně sem budou přidávána
další videa. Viktor Moravec
V pondělí 4. února 2019 v 17 h při bohoslužbě v kostele Narození Panny Marie
ve Vranově u Brna bude slavnostně uveden do úřadu generálního vikáře
brněnské diecéze Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Ve funkci
vystřídá dosavadního generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto
službu vykonával od 15. srpna 1992.
Pouť nemocných, zdravotníků a jejich přátel proběhne v kapli sv. Anny ve
Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně v sobotu 9. února 2019 od 14.30 hodin. Mši
svatou při příležitosti Světového dne nemocných bude sloužit P. Kryštof Javůrek,
OFMCap. Zpívat bude sbor ze Starého Brna pod vedením Jiřího Langa.
Přednáška o blahoslavené Anně Kolesárové se bude konat ve středu 13.
února od 17 h v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí (vstup z
ulice Dominikánská). Na přednášku naváže pouť ke svatému Valentinovi. Mše
svatá začne v 18,30 h, po ní následuje přednáška „Proč láska ztroskotává?“ a
diskuse. Hostem bude slovenský kněz Pavel Hudák, iniciátor blahořečení
mučednice čistoty Anny Kolesárové a rektor Pastoračního centra Anny
Kolesárové ve Vysoké na Uhom na východním Slovensku.
V pátek 15. února se uskuteční v Univerzitním kině Scala na Moravském náměstí
dvě přednášky Akademie třetího věku, kterých se mohou zúčastnit také další
zájemci. Od 13:30 hod. proběhne přednáška zakladatelky Českého hospicového
hnutí MUDr. Marie Svatošové: Hospic a eutanazie a od 15:00 hod. přednáší
brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle na téma Spiritualita rodiny.
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