INFO
Bystrc, 10. února 2019

č. 19/05

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o požehnání pro papeže Františka na všech jeho cestách.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. února:
5. neděle v mezidobí
Pondělí, 11. února:
Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných
Neděle, 17. února:
6. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 10. února: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Pozvání:
Neděle, 10. února:
Čtvrtek, 14. února:
Pátek, 15. února:
Neděle, 17. února:

17:00; Archa; cestovatelský podvečer
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Cestovatelský podvečer na téma „Poznání krás Jižní Ameriky – Peru, Bolívie,
Chile“ s manželi Houdkovými se koná dnes od 17 h v Arše.
(V neděli 10. března se můžeme těšit na téma „Putování po vojenských
opevněních“ s Pavlem Viznerem.)
Od 11. do 17. února jsou jarní prázdniny. Mše svatá v Arše bude v tomto týdnu
pouze v úterý 12. února.
Sbírka Svatopetrský haléř proběhne při bohoslužbách v neděli 17. února.
Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl
jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
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) nebo po deváté a desáté nedělní mši
svaté na faře. Tuto neděli je poslední možnost zakoupit vstupenky se slevou!
Ceny: Se slevou 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.

Milí farníci, další číslo občasníku Setkání se zaměří na půst. Vyjde v březnu
a jeho téma tentokrát zní: „A není půst přežitek?“ Rádi bychom se na půst
podívali očima moderní doby. Vždyť nemusí jít jen o půst od masa a nejde jen
o to, co si odepřeme, abychom to třeba jinému darovali. Máte konkrétní
zkušenost s postními pokladničkami? Jak jste vnímali půst zamlada a co v praxi
obnášel? Nebojte se napsat i vy dříve narození. Uzávěrka tohoto čísla je 17. 2.
2019. Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail farni_schranka@seznam.cz
nebo odevzdat na faře. Těší se na ně redakční tým Setkání
Fond PULS na podporu kněží a pastorace diecéze vydal zajímavou bilanci: Rok
2018 v číslech. Jedná se o přehledné grafické schéma, kde se dozvíte například
to, ve kterých farnostech je nejvíce donátorů nebo který den v roce byli dárci
nejštědřejší. Tabulku najdete na www.faby.cz a na nástěnce v kostele.
V době od 11. do 17. února 2019 se uskuteční tradiční Národní týden
manželství, letos pod heslem "Zabijáci manželství a jak se jim bránit". Podněty
a akce podporující tuto iniciativu najdete na www.tydenmanzelstvi.cz, některé
z pozvánek najdete i v tomto Infu.
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 h proběhne přednáška zakladatelky Českého hospicového
hnutí MUDr. Marie Svatošové: Hospic a eutanazie a od 15 h přednáší brněnský
biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle na téma Spiritualita rodiny.
Beseda nad knihou „Manželství není přežitek“ proběhne v Duchovním centru P.
Martina Středy a bl. Marie Restituty v Brně – Lesné (Nezvalova 3) v neděli 17.
února od 16 hodin.
Ve středu 20. února v 19 h se v sále pod kostelem Panny Marie Pomocnice
v Brně - Žabovřeskách koná další pokračování Žabovřeského rozmlouvání,
tentokrát s mladou básnířkou a písničkářkou Radkou Těšíkovou. Tématem
setkání bude především její tisícikilometrová cesta do Santiaga de Compostela.
Vyprávění bude prokládáno Radčinou poezií a písněmi s doprovodem kapely.
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