INFO
Bystrc, 22. ledna 2017

č. 17/03

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za sjednocení všech křesťanů.
Slovo emeritního faráře:
„Bože, … dej, ať tě na přímluvu Panny Marie celé lidstvo společně chválí v jedné
církvi.“ (Srov. Úvodní modlitba ze dne 18. 1.)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 22. ledna:
3. neděle v mezidobí
Úterý, 24. ledna:
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Středa, 25. ledna:
svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Čtvrtek, 26. ledna:
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sobota, 28. ledna:
sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Neděle, 29. ledna:
4. neděle v mezidobí
Od 18. do 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Čtení z neděle 22. ledna: Iz 8,23b – 9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Pozvání:
Neděle, 22. ledna:
Neděle, 22. ledna:
Čtvrtek, 26. ledna:
Pátek, 27. ledna:
Sobota, 28. ledna:

17:00; Archa; cestovatelský podvečer
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka

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 koná v neděli
22. ledna od 17 h v Arše. O svých zážitcích z cest budou vyprávět Ludmila
Kašpárková, Marcela Lehotská a Jakub Hruška.
Klub seniorů od sv. Janů. Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se sejde Klub seniorů od
sv. Janů ve Společenském centru v Bystrci (pozor změna – ve 14:30 h). Na
programu seznámení s plánovanými akcemi pro 1. pololetí letošního roku.
Jak se naučit plavat v Boží lásce - O své knize „Přeskočit horu“ vypráví P.
Zdeněk Jančařík, salesián a publicista. Koná se v úterý 24. ledna od 19 h u
salesiánů v Brně – Líšni, Kotlanova 13, klub VeSPOD.

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. V rámci
bohoslužby proběhne sbírka, která bude věnována na projekt Diecézní charity
Brno – Noclehárna pro lidi bez domova. Srdečně zvou pořádající farnosti a sbory.
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“. Zájemci najdou další informace na stránkách
www.biskupstvi.cz.
Modlitba za brněnskou diecézi
Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali jako Otce a záruku naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme skrze Krista, našeho
Pána. Amen.
S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/1024/06 ze dne 8.12.2006
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