INFO
Bystrc, 5. března 2017

č. 17/09

Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Prosme o milost vnitřního pokání.“
Slovo emeritního faráře:
„Vnitřní pokání je nové obrácení k Bohu celým srdcem, rozchod s hříchem.“
(Srov. KKC 367/1431)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 5. března:
1. neděle postní
Neděle, 12. března:
2. neděle postní
Čtení z neděle 5. března: Gn 2,7-9; 3,1-7; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11
Pozvání:
Neděle, 5. března:
Neděle, 5. března:
Čtvrtek, 9. března:
Pátek, 10. března:
Neděle, 12. března:

dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
17:00; Archa; Cestovatelský podvečer

Oznámení:
Dnes v předsíni kostela probíhá prodej brožurek tiskového apoštolátu
Fatym.
Výsledek sbírky na Svatopetrský haléř v naší farnosti činí letos 43 671,- Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
Další příprava ke svátosti biřmování se uskuteční v neděli 5. března po večerní
mši svaté na faře.
Křížovou cestu se v postní době modlíme 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 zájemce o předčítání, aby se zapsali v sakristii.
Brožurku Malý průvodce postní dobou si můžete zakoupit za 5 Kč v sakristii.
Aplikaci „Malý průvodce postní dobou“ do smartphonu či tabletu lze vyhledat
a stáhnout zdarma pomocí služby Obchod Play. Malý průvodce postní dobou je
k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách Biskupství
brněnského. Zájemci si materiál mohou stáhnout jako dokument PDF
a vytisknout.

Vezmi svůj kříž a následuj mě. V boční lodi Archy je připravena i letos
symbolická Golgota. Po každé mši svaté si můžeme vzít papírový křížek
s úkolem podle svého věku, zapíchnout ho na Golgotu a v následujícím týdnu
zadaný úkol plnit.
Postní almužna. V kostele i v Arše si ještě můžete 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.
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.
Věnujte papírové padesátikoruny na stavbu kostela v Brně-Lesné. Pokud máte
tyto staré bankovky ještě doma, můžete je odevzdat při nedělní sbírce v našem
kostele nebo přinést na faru nejpozději 19. března.
Děti neklidné, zlobivé a zlé. Beseda o příčinách a projevech poruch chování
a agresivity u dětí s PhDr. Andrejem Drbohlavem se koná v úterý 7. března od 19
hodin u salesiánů v Brně – Líšni, Kotlanova 13, ve sportovním sále. PhDr. Andrej
Drbohlav se věnuje výzkumu, analýze a terapii patologického chování. Druhou
profesí je výtvarník a designer, v uměleckém světě užívá pseudonym Andy
Reiben. www.salesko.cz
Max Kašparů na Lesné. Postní duchovní obnovu s řeckokatolickým knězem
a psychiatrem doc. PhDr. ThDr. MUDr. Maxem Kašparů pořádá Římskokatolická
farnost Brno -Lesná v sobotu 11. března od 8.30 do 13 h. Místo konání: Duchovní
centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty, Nezvalova 13.
Jarní prázdniny na MAMRE. Diecézní centrum života mládeže zve děti
a mládež ve věku 12 až 18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky.
Čeká na ně řada her, duchovní program, noví kamarádi - a to vše ve znamení
Noeho a jeho Archy. Začátek je v neděli 12. března a konec v pátek 17. března
2017. Další informace na www.brno.signaly.cz/mamre/.
Zážitkový akční víkend „Přežít“ připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči
pro tatínky a jejich syny. Je připraven pro dvě věkové kategorie, 21. – 23. 4.
2017 pro syny od 11 do 14 let a 12. – 14. 5. 2017 pro syny od 8 do 11 let, oba
víkendy proběhnou v DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách, kde je
zajištěno ubytování s plnou penzí. Účastníci se mohou těšit na netradiční
zážitkové aktivity i duchovní program. www.crsp.cz
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