INFO
Bystrc, 12. ledna 2020

č. 20/01

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny, kteří byli křtem přivtěleni ke Kristu.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 12. ledna:
svátek Křtu Páně
Pátek, 17. ledna:
sv. Antonína, opata
Sobota, 18. ledna:
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Neděle, 19. ledna:
2. neděle v mezidobí
Čtení ze svátku Křtu Páně: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17
Pozvání:
Pondělí, 13. ledna:
Čtvrtek, 16. ledna:
Pátek, 17. ledna:

18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Farní charita upřímně děkuje všem, kdo jakkoliv přispěli (cukrovím, finančně
nebo osobní účastí při roznášení) do vánoční sbírky pro potřebné v naší farnosti.
Vybralo se 17.050,- Kč a bylo rozneseno více než 50 balíčků s cukrovím
a přáním. Kéž Pán sám odmění Vaši štědrost.
Adopce na dálku. Pro děti v Indii bylo věnováno 29 661 Kč. Společně tak
můžeme nadále poskytnout školné Balamani, Anjali, Madavovi, Stephenovi
a Sivaramovi a ještě přispět do krizového fondu pro pomoc oblastem postiženým
povodněmi ve státě Karnataka (v něm žijí Anjali, Madava a další děti, které jsme
podporovali dříve). Podrobnější informace i nové dopisy od našich dětí budou na
nástěnkách v kostele i v Arše. Ať Vám Bůh žehná za Vaši štědrost.
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
poté, co nám přijdou oficiální výsledky.
Fotografie z návštěvy svatého Mikuláše v Arše a ze živého betléma v Bystrci si
můžete prohlédnout na adrese www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve dnech 18. – 25. ledna 2020 se budou
křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš:
„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2).

V únoru začne příprava ke svátosti biřmování (termín: květen 2021). První
setkání proběhne v neděli 2. února po večerní mši svaté (v 19 h) na faře. Přihlásit
se může každý pokřtěný, který ještě nebyl biřmován a v květnu 2021 dosáhne
nejméně 15 roků. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na faře. Prosíme
zájemce, aby vyplněnou přihlášku přišli odevzdat osobně.
HOCHKAR 2020. Orel, jednota Bystrc pořádá jednodenní lyžařský zájezd na
Hochkar v sobotu 8. února 2020. Zájemci, hlaste se do 19. ledna 2020 na
jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Srdečně všechny zveme na 8. ples bystrcké farnosti, který se uskuteční
v pátek 14. února 2020 od 19:30 h - nově ve Společenském centru v Bystrci.
Předprodej vstupenek spustíme 19. ledna. Více informací na plakátu v předsíni
kostela, na www.signaly.cz/farpl a na Facebooku. Těšíme se na vás!
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na leden: Modleme se za mír ve světě,
v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý
stín nevraživosti.
Dnes, v neděli 12. ledna se koná v kostele sv. Vavřince ve farnosti Brno – Komín
od 18 hodin vánoční koncert duchovní hudby. Účinkuje soubor Cappella
Polyphonica Salesiana. Zazní Česká mše půlnoční od Jakuba Jana Ryby
a další polyfonní skladby, koledy a pastorely. Vstupné dobrovolné. Podrobný
program najdete na www.cappella.cz/koncerty.html.
Beseda s knězem Ladislavem Heryánem a autogramiáda jeho nové knihy
„Sami na této zemi“ proběhne v pondělí 13. ledna od 16 do 18 h v knihkupectví
Cesta v Brně na Rašínově ulici 5.
Sdružení pěstounských rodin zve na druhou benefiční besedu z cyklu "Proč jsem
tady?", tentokrát s Jiřím Grygarem na téma Kosmická odpovědnost člověka.
Beseda se koná v pondělí 20. ledna od 18 h v univerzitním kině Scala. Večerem
provází Mgr. Jan Špilar. Výtěžek bude použit na zajištění potřeb dětí
v pěstounských rodinách. Předprodej vstupenek zajišťuje Turistické a informační
centrum Brno www.ticbrno.cz/predprodej/titul-proc-jsem-tady-vol-2.
V úterý 21. ledna bude sloužena v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
v 17:30 v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích ekumenická bohoslužba slova,
kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.
Ve čtvrtek 23. ledna proběhne od 18 h v Brně v kostele u jezuitů (v aule P.
Martina Středy, vchod z Mozartovy ulice) přednáška Alžběty Kalábové o její
prosincové cestě do syrských uprchlických táborů v Libanonu, kde pomáhá
humanitární organizace ADRA.
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