INFO
Bystrc, 26. února 2017

č. 17/08

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o milost pravdivého poznání sebe sama.
Slovo faráře:
„On vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude
zřejmé, jaké měl kdo úmysly.“ (2. čtení)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 26. února:
8. neděle v mezidobí
Středa, 1. března:
Popeleční středa – den přísného postu
Mše svatá s udělováním popelce v Arše v 16:30 h
a v kostele v 18 h.
Pátek, 3. března:
první pátek v měsíci
Neděle, 5. března:
1. neděle postní
Čtení z neděle 26. února: Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Pozvání:
Neděle, 26. února:
Neděle, 26. února:
Středa, 1. března:
Čtvrtek, 2. března:
Pátek, 3. března:
Pátek, 3. března:
Neděle, 5. března:
Neděle, 5. března:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
17:00; Archa; beseda na téma financování církve
16:00; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před prvním pátkem
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Sbírka Svatopetrský haléř se uskuteční při dnešních bohoslužbách.
Beseda s P. Pavlem Kafkou v Arše. Tuto neděli 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.
Další příprava ke svátosti biřmování se bude konat v neděli 5. března po
večerní mši svaté na faře.

Křížovou cestu se v postní době budeme modlit ve středu, v pátek a v neděli půl
hodiny před večerní mší svatou v kostele. Ve středu a v pátek předčítají farníci, v
neděli lektoři. Prosíme Vás o službu pro ostatní – zapište se k předčítání. Rozpis
najdete v sakristii. Zapojit se mohou jednotlivci, manželské páry i společenství.
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.
Brožurku si můžete zakoupit za 5 Kč v sakristii.
Cestovatelský podvečer, tentokrát s naším farářem P. Pavlem Svobodou na
téma Kláštery Itálie, se uskuteční v neděli dne 12. března od 17 h v Arše.
Postní almužna je iniciativa zvláště vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. V pátek 3. března po dětské mši
svaté v Arše a na první neděli postní v kostele si budete moci vyzvednout
papírové pokladničky na ukládání peněz, které svým sebezáporem ušetříte.
Postničky se budou vybírat o druhé neděli velikonoční. Peníze použije církev
prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem
v nouzi. Více informací na www.postnialmuzna.cz.
Letošní hody v naší farnosti
Rozdrojovice: Neděle 21. 5. Mše sv. u kaple sv. Jana Nepomuckého v 10:30 h.
Bystrc: Neděle 25. 6. Odpoledne svátostné požehnání a farní slavnost.
Kníničky: Středa 5. 7. Mše sv. u kaple sv. Cyrila a Metoděje v 10:30 h.
Věnujte papírové padesátikoruny. V měsíci březnu končí poslední možnost
výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich mezi lidmi ještě za
několik stovek milionů korun. Pokud byste měli tyto papírové bankovky doma,
můžete je darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné. Stačí je odevzdat při nedělní
sbírce v našem kostele nebo přinést na faru nejpozději 19. března.
Postní duchovní obnova v Rosicích u Brna, kterou povede Kateřina
Lachmanová, se koná v sobotu 18. března. Mše sv. v 9 h v kostele sv. Martina,
poté následují dvě přednášky v sále Zámeckého kulturního centra. Organizátoři
prosí, aby se zájemci předem přihlásili. Více na www.rosice.farnost.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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