INFO
Bystrc, 12. února 2017

č. 17/06

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o dar opravdové moudrosti.
Slovo emeritního faráře:
„Moudrost, které učíme, ta je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před
věky pro nás předurčil, abychom mohli dojít slávy.“ (1Kor 2,7)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 12. února:
6. neděle v mezidobí
Neděle, 19. února:
7. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 12. února: Sir 15,16-21; 1 Kor 2,6 -10; Mt 5,17-37
Pozvání:
Neděle, 12. února:
Neděle, 12. února:
Neděle, 12. února:
Pondělí, 13. února:
Čtvrtek, 16. února:
Pátek, 17. února:

16:00; Archa; bazar FARPL
17:00; Archa; Cestovatelský podvečer
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace

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“.
Zveme Vás na Bazar FARPL, který se uskuteční dnes od 16 h v Arše. Před i po
Cestovatelském podvečeru máte možnost si posedět a vyhodnotit proběhnutou
páteční akci a ochutnat z přebytků.
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.
Bezmála tříhodinový film Mlčení přichází v těchto dnech do českých kin.
Příběh jezuitských misionářů, kteří se v Japonsku 17. století navzdory krutému
pronásledování pokoušejí šířit Boží slovo, formuluje řadu etických otázek.
Recenzi filmu a rozhovor s režisérem Martinem Scorsesem najdete v aktuálním
čísle Katolického týdeníku. Film bude možné shlédnout např. v kině Art ve dnech
17., 20. a 25. února vždy od 20:30 h. www.kinoart.cz
Chodíme spolu, a co dál? Komunita Emmanuel pořádá víkendová setkání pro
ty, kteří spolu chodí a přemýšlejí o manželství. Je možné vybrat si ze dvou
termínů: 18. - 19. 2. a 22. – 23. 4. 2017. Na zúčastněné páry čekají společné
chvály, přednášky, adorace, vzájemné sdílení a mše svatá. Více informací:
emmanuel.cz/snoubenci
Studium teologických oborů. Do 28. února 2017 je možné podat si přihlášku
Ke studiu většiny bakalářských a magisterských oborů vysokých škol. Teologické
obory mají ve svých nabídkách tyto fakulty: Cyrilometodějská teologická fakulta
UP v Olomouci www.cmtf.upol.cz, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
www.uhk.cz, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
www.ktf.cuni.cz, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
www.tf.jcu.cz.
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.
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici se již po čtrnácté koná
v sobotu 1. dubna 2017 v Sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7, Brno). Akce je
akreditována POUZP. V případě zájmu se přihlaste co nejdříve, kapacita bývá
vždy rychle naplněna. Více informací na http://zdravotnik-krestan.webnode.cz.
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