INFO
Bystrc, 15. ledna 2017

č. 17/02

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za jednotu křesťanů.
Slovo faráře:
Prosím nejen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří: „Aby všichni
byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět
uvěřil, že ty jsi mě poslal“. (Jan 17,21).
Z církevního kalendáře:
Neděle, 15. ledna:
2. neděle v mezidobí
Úterý, 17. ledna:
sv. Antonína, opata
Středa, 18. ledna:
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota, 21. ledna:
sv. Anežky, panny a mučednice
Neděle, 22. ledna:
3. neděle v mezidobí
V neděli 15. ledna si katolická církev připomíná Světový den migrantů a
uprchlíků.
Od 18. do 25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Čtení z neděle 15. ledna: Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Jan 1,29-34
Pozvání:
Neděle, 15. ledna:
Čtvrtek, 19. ledna:
Pátek, 20. ledna:
Neděle, 22. ledna:
Neděle, 22. ledna:

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

Oznámení:
Příprava ke svátosti biřmování proběhne v neděli 22. ledna od 19 h na faře.
Cestovatelský podvečer v Arše. Další beseda z cyklu cestovatelských
podvečerů, tentokrát na téma „Svatojakubská pouť“ se bude konat v neděli
22. ledna od 17 h v Arše. O svých zážitcích z cest budou vyprávět Ludmila
Kašpárková, Marcela Lehotská a Jakub Hruška.
Výročí brněnské diecéze v roce 2017. V letošním roce čeká brněnskou diecézi
významná událost – 5. prosince 2017 si připomeneme 240. výročí jejího založení.
Oslavy tohoto výročí bude doprovázet i řada tematických aktivit. Modlitbu za
brněnskou diecézi a další informace najdete na www.biskupstvi.cz.

Z poděkování otce biskupa Vojtěcha za Tříkrálovou sbírku 2017. Milé sestry,
milí bratři, milé děti, v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již sedmnáctý
ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se do akce zapojilo
kolem čtrnácti tisíc dobrovolníků, což je o tisíc více než loni. Aspoň tímto
způsobem bych chtěl všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům
poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich
domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci
potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným
přijetím a mrazivým počasím. Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný
přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také
vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. Aktuální stav letošní sbírky
můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno
<http://dchb.charita.cz>. Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to
potřebují, a provázím vás v modlitbě. Biskup Vojtěch
Ekumenická bohoslužba slova v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se
bude konat v kostele sv. Jakuba v Brně v úterý 24. ledna v 19 h.
Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna od
17 do 19.30 hodin v Poradně CRSP na Biskupské 7 v Brně. Setkání je určeno
rodičům, kteří se vyrovnávají se ztrátou dítěte v průběhu těhotenství, porodu a v
poporodním období. Setkáním provází MUDr. Hana Levíčková. www.crsp.cz
Duchovní setkání pro rozvedené proběhne v sobotu 14. ledna od 9 do 14 hodin
v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně. Tématem „Amoris laetitia Exhortace papeže Františka o lásce v rodině" bude provázet R.D. Ing. Jan Kotík.
Přípravy na manželství. Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s
Brněnským biskupstvím pořádá přípravy snoubenců na církevní sňatek. Kurz se
skládá ze sedmi podvečerních setkání, zabývá se praktickými a duchovními
tématy manželského života a je veden zážitkovou metodou. Je možné kurz
absolvovat individuálně či ve skupině. Další informace: www.crsp.cz.
XVII. ples mládeže se koná v pátek 20. ledna v Sále Milosrdných bratří na
Vídeňské ulici v Brně. V 19 h bude sloužena mše svatá v kostele sv. Leopolda, ve
20 h následuje zahájení plesu. Bližší informace a možnost rezervace lístků na
stránkách www.brno.signaly.cz.
NOA zazpívá v Janáčkově divadle. Dne 6. února 2017 v 19 h vystoupí v
Janáčkově divadle v Brně zpěvačka NOA. Jedna z největších hudebních hvězd
Izraele, která zpívala také na Světovém setkání mládeže v Krakově, je autorkou
mnoha duchovních písní. Vystupovala se Stingem, B. Springsteenem,
S. Wonderem a C. Santanou. Předprodej vstupenek na www.ndb.cz.
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