INFO
Bystrc, 29. ledna 2017

č. 17/04

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za školáky a učitele.
Slovo kaplana:
„… ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, …“
(1Kor 1, 27b)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 29. ledna:
4. neděle v mezidobí
Úterý, 31. ledna:
sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek, 2. února:
svátek Uvedení Páně do chrámu
Mše svatá v kostele v 7 a v 18 h a v Arše ve 20 h.
Pátek, 3. února:
první pátek v měsíci
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Mše svatá v kostele v 7 a v 18 h. Po mších bude
udělováno svatoblažejské požehnání.
V Arše mše svatá nebude.
Neděle, 5. února:
5. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 29. ledna: Sof 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a
Pozvání:
Středa, 1. února:
Pátek, 3. února:
Pátek, 3. února:
Neděle, 5. února:

16:00; fara; společenství seniorů
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
po každé dopolední mši sv.; kostel; výměna lístků Živého
růžence

Oznámení:
Beseda s P. Pavlem Kafkou v Arše. V neděli dne 26. února navštíví naši farnost
P. Pavel Kafka, náš bývalý jáhen, který je v současnosti delegátem pověřeným
správou biskupského fondu PULS. Můžeme se s ním setkat již při dopoledních
bohoslužbách v 8:45 a v 10 h. Odpoledne v 17 h s ním bude beseda v Arše na
téma „financování církve“.
Další ministrantská schůzka se uskuteční 11. února od 9 h na faře.
Příští příprava ke svátosti biřmování proběhne 12. února od 19 h na faře.

Tříkrálová sbírka - výsledky a poděkování. Výsledky sbírky: Bystrc 42 892,Kč, Kníničky 28 297,- Kč a Rozdrojovice: 31 169,- Kč. Celkem za farnost bylo
vykoledováno:102 358,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem koledníkům
a štědrým dárcům. Výsledky sbírky v jednotlivých diecézích můžete sledovat na
www.trikralovasbirka.cz.
Cestovatelský podvečer, tentokrát na téma Irán – země Peršanů, se uskuteční
v neděli 12. února od 17 h v Arše.
Pozn. Po Cestovatelském podvečeru, který se konal v neděli 22. ledna, se
z publika nevrátila jedna mapa a především certifikát poutníka vystavený na
jméno. Prosíme nálezce, aby jej odevzdal na faře. Jde o věc velké osobní
hodnoty. Děkujeme.
Změna v Apoštolátu modlitby. Skrze Apoštolát modlitby se můžeme se Svatým
otcem spojit v modlitbě za celý svět. Na každý měsíc jsou vyhlášeny tři úmysly:
všeobecný, evangelizační a národní. Od letošního roku je střídavě buď
všeobecný, nebo evangelizační úmysl vyhlášen papežem Františkem při modlitbě
Anděl Páně až první neděli v daném měsíci, aby byly zohledněny aktuální
události ve světě. Více informací najdete na www.jesuit.cz/am.
Cesta, pravda a život - nese název duchovní obnova s brněnským pomocným
biskupem Mons. Pavlem Konzbulem. Pro studenty a mládež od 12 let se budou
konat promluvy a mše svatá v pátek 10. února od 13:30 h v aule Biskupského
gymnázia Brno, pro věřící brněnské diecéze v sobotu 11. února od 9:00 h
v prostorách kina Scala na Moravském náměstí v Brně. Podrobné informace
najdete na www.duchovniobnova.cz.
Výstava Brněnská diecéze ve fotografiích. V roce 2017 oslaví naše diecéze
240. výročí od svého založení. Součástí oslav bude také výstava s názvem
Brněnská diecéze ve fotografiích, do které do 30. června 2017 můžete přispět
i Vy svými fotografiemi na téma „Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám
diecéze“ a „Ze života naší farnosti“. Další informace na www.biskupstvi.cz.
Táborové středisko Archa Rajnochovice pořádá pro děti ve věku 8 – 14 let
křesťanské jarní tábory – Sněženky. Pro Brno a okolí je termín tábora od 13. do
17. března (jarní prázdniny). Letos se děti mohou těšit na téma: Asterix a Obelix.
Více informací na www.mladez.ado.cz.
Recept na dobré manželství. Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá
v rámci Národního týdne manželství přednášku „Recept na dobré manželství“.
Přednáška se koná v pondělí 13. února 2017 od 18.00 do 19.30 hodin
v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně. Přednášejí: manželé Jana a Petr
Handlarovi. Vstupné dobrovolné, bližší informace a přihlášky na www.crsp.cz
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