INFO
Bystrc, 5. února 2017

č. 17/05

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o schopnost vidět Boží působení.
Slovo faráře:
„Moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.“
(Z evangelia)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 5. února:
5. neděle v mezidobí
Pondělí, 6. února:
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Pátek, 10. února:
sv. Scholastiky, panny
Sobota, 11. února:
Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných.
Neděle, 12. února:
6. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 5. února: Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Pozvání:
Neděle, 5. února:
Čtvrtek, 9. února:
Pátek, 10. února:
Sobota, 11. února:
Neděle, 12. února:
Neděle, 12. února:

po každé dopolední mši sv.; kostel; výměna lístků Živého
růžence
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
17:00; Archa; Cestovatelský podvečer
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Cestovatelský podvečer, tentokrát na téma Irán – země Peršanů, se uskuteční
v neděli 12. února od 17 h v Arše.
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“.
Nový farní web. Možná jste si všimli, že náš farní web byl v poslední době často
napadán virovými útoky. Z toho důvodu jsme byli nuceni urychleně přejít na
novou verzi redakčního systému Joomla, která má být proti útokům odolnější.
Prosíme o strpení, stránky jsou zatím v pracovním režimu.

Členové Klubu seniorů od sv. Janů se sejdou ve čtvrtek 9. února 2017 v 16 h
ve Společenském centru.
Modlitbu se zpěvy z Taizé pořádá ŘK farnost Brno - Křenová v neděli 5. února
v 19.45 h. Mše svatá před modlitbou je v 18.30 h. www.farnostkrenova.cz
Venezuela – tajemné stolové hory. Přednáška fotografa a cestovatele Richarda
Boudy se koná v úterý 7. února od 19 h u salesiánů v Brně – Líšni, Kotlanova 13,
klub VeSPOD. www.salesko.cz
Cesta, pravda a život – je název duchovní obnovy 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.
Pouť nemocných, zdravotníků a jejich přátel proběhne v kapli sv. Anny ve
Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně v sobotu 11. února od 14.30 h. Mši svatou
při příležitosti Světového dne nemocných bude sloužit P. Ladislav Nosek, SJ.
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 od 18 do 19:30 h 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.
Pouť ke svatému Valentýnu se bude konat v úterý 14. února od 19 h v kostele
sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Program: Mše svatá s tematickou
promluvou (káže jezuita o. Ladislav Nosek, studentský kaplan); modlitba ke sv.
Valentýnovi u jeho obrazu v kostele; po mši svaté možnost otázek a diskuze.
Pouť je zvláště pro páry a všechny mladé, kteří hledají své životní povolání.
Postní duchovní obnova pro manžele na téma „Víra, která prohlubuje krásu
našeho lidství“ proběhne ve dnech 10. - 11. března v Duchovním centru Vranov u
Brna. Exercitátorem je R. D. Mgr. Jan Pacner, vojenský kaplan Armády České
republiky na Univerzitě obrany v Brně. Přihlášky a více informací naleznete
na www.crsp.cz.
Táborové středisko Archa Rajnochovice pořádá pro děti ve věku 8 – 14 let
v termínech jarních prázdnin (pro Brno a okolí 13. – 17. 3. 2017) křesťanské jarní
tábory – Sněženky. Letos se děti mohou těšit na téma Asterix a Obelix. Více
informací na www.mladez.ado.cz.

U. I. O. G. D.
INFO, informační věstník Farnosti u kostela sv. Janů v Brně – Bystrci.
Vydává: Ř-k. farnost při kostele sv. Janů, nám. 28. dubna 8, 635 00 Brno – Bystrc.
Tel. 546 220 389, E-mail: <farni_schranka@seznam.cz>, www.faby.cz

