INFO
Bystrc, 19. února 2017

č. 17/07

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o sílu pro našeho papeže Františka.
Slovo kaplana:
„Jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se
ho bojí. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, má v paměti, že jsme jen prach.“
Žalm 103,13n
Z církevního kalendáře:
Neděle, 19. února:
7. neděle v mezidobí
Středa, 22. února:
svátek Stolce svatého apoštola Petra
Čtvrtek, 23. února:
sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle, 26. února:
8. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 19. února: Lv 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Pozvání:
Čtvrtek, 23. února:
Pátek, 24. února:
Sobota, 25. února:
Neděle, 26. února:
Neděle, 26. února:

18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
9:00; fara; ministrantská schůzka
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
17:00; Archa; beseda na téma financování církve

Oznámení:
Sbírka Svatopetrský haléř se uskuteční při bohoslužbách v neděli 26. února.
Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl
jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V
roce 2016 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 417 953 Kč.
Beseda s P. Pavlem Kafkou v Arše. V neděli 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. Od 17 h s ním v Arše můžete diskutovat na téma
financování církve.
Na Popeleční středu 1. března bude mše svatá s udělováním popelce v Arše
v 16:30 h a v kostele v 18 h.
Další příprava ke svátosti biřmování se bude konat v neděli 5. března po
večerní mši svaté na faře.

Brožurku Malý průvodce postní dobou připravilo jako každoročně Diecézní
katechetické centrum v Brně. Úvodní text a krátká rozjímání k jednotlivým
nedělím napsal Mons. Jiří Mikulášek. Věty k zamyšlení pro všední dny byly
inspirovány slovy papeže Františka pronesenými při různých příležitostech. Od
příští neděle si brožurku můžete zakoupit za 5 Kč v sakristii.
Příprava k I. svatému přijímání – plánované termíny:
Pátek, 21. dubna
17:10 schůzka pro rodiče v Arše
12. – 14. května
víkendové soustředění v Bedřichově u Lysic
Sobota, 27. května
15:00 nácvik na neděli a svátost smíření dětí v kostele
Neděle, 28. května
10:00 při mši svaté v kostele I. sv. přijímání dětí
Kurz s názvem Manželské večery pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči.
Jedná se o osm setkání, součástí každého je večeře, promluva a diskuse v páru
na dané téma, např. komunikace, řešení konfliktů, odpuštění… Termíny: 17. 2., 3.
3., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5. 2017. Místo: Společenský sál CRSP,
Biskupská 7, Brno. Lektoři: manželé Ivana a Pavel Vítovi. Cena: 2 200 Kč za pár.
Více informací a přihlášky: Ilona Zaplatilová, ilona.zaplatilova@crsp.cz, tel.: 731
604 064, 518 328 819 nebo www.manzelskevecery.cz.
Zbavte se nevědomé manipulace. Přednáška prof. Petra Tavela se koná v úterý
21. února od 19 h u salesiánů v Brně – Líšni, Kotlanova 13, klub VeSPOD. Prof.
Peter Tavel je slovenský římskokatolický kněz, člen dominikánského řádu,
profesor psychologie a psychoterapeut, děkan Cyrilometodějské teologické
fakult Univerzity Palackého. www.salesko.cz
Brněnský pochod pro život se bude konat ve středu 22. února. Začátek v 17 h
na křižovatce ulic Bašty a Masarykova. www.pochodprozivot.cz
Postní duchovní obnova VIR pro mladé muže od 17 do 35 let se uskuteční
o víkendu 3. – 5. března v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Obnovu povede jezuita P. ThLic. Miroslav Herold. Informace a přihlášky je možné
získat na webové adrese www.knezskyseminar.cz/vir.
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.
Domácí hospic Tabita, Kamenná 36, Brno, přijme do svého rozvíjejícího se týmu
zdravotní sestry/bratry a pečovatelky či pečovatele. Více informací najdete na
www.hospicdoma.cz.
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