INFO
Bystrc, 8. ledna 2017

č. 17/01

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny pokřtěné.
Slovo kaplana:
„… Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a
dělá, co je správné…“ (Sk 10, 34n)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 8. ledna:
svátek Křtu Páně
Neděle, 15. ledna:
2. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 8. ledna: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17
Pozvání:
Neděle, 8. ledna:
Čtvrtek, 12. ledna:
Pátek, 13. ledna:
Neděle, 15. ledna:

16:00; kostel; Novoroční koncert
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
19:00; fara; biblická hodina

Pravidelná schůzka farní charity v lednu odpadá. Další setkání se uskuteční
až v pondělí 13. února.
Oznámení:
Novoroční koncert pořádaný ÚMČ Brno - Bystrc se uskuteční ve farním kostele
v neděli 8. ledna 2017 od 16 hodin. Vystoupí Viera Gulázsi Maňásková - soprán,
Pavel Maňásek – varhany a Leoš Zavadilík - housle. Na programu: J. S. Bach, J.
Haydn, G. F. Händel, C. Franck, W. A. Mozart a G. Caccini.
Další setkání nad Biblí se uskuteční v neděli 15. ledna od 19 h na faře. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.
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 bude konat dne 22. ledna
od 17 h v Arše. O svých zážitcích z cest budou vyprávět Ludmila Kašpárková,
Marcela Lehotská a Jakub Hruška.
Fotografie a videa ze živého
http://farnostbystrc.rajce.idnes.cz/.
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Až do 15. ledna trvá Tříkrálová sbírka. Stále je možnost přispět do kasiček
našich koledníků, které můžete potkat v blízkosti supermarketů v Bystrci nebo po
mši svaté u kostela. Svůj příspěvek můžete rovněž odevzdat na faře. Přispět lze
také přímo na sbírkový účet Charity ČR: 66008822/0800.
Lyžování s Orlem. Orel - jednota Brno - Bystrc pořádá v sobotu 28. ledna
2017 jednodenní lyžování v Rakousku na Hochkaru. Cena (bus a skipas): dospělí
1450,- Kč, junioři (15 -18 let) 1 300,-Kč, děti 1 100,- Kč. Členové bystrckého Orla
a děti mají možnost výrazné slevy. Závazně se můžete přihlásit do 10. ledna na
e-mailové adrese jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
V rámci aliančního týdne modliteb za děti proběhne jedno z modlitebních
setkání v neděli 8. ledna od 18 hodin v Arše. Úvodní slovo: Alexandra Jacobea
z Českobratrské církve evangelické.
Historik Jaroslav Šebek v Žabovřeskách. V rámci diskusní série Žabovřeské
rozmlouvání zvou brněnští salesiáni na besedu s historikem Jaroslavem Šebkem.
S P. Zdeňkem Jančaříkem, SDB budou ve středu 11. ledna 2017 v 19.00 hodin
rozmlouvat v sále pod kostelem Panny Marie Pomocnice (Foerstrova 2) na téma
"Kardinál Štěpán Trochta – mučedník církevní diplomacie".
NOA zazpívá v Janáčkově divadle. Dne 6. února 2017 v 19 h vystoupí v
Janáčkově divadle v Brně zpěvačka NOA. Jedna z největších hudebních hvězd
Izraele, která zpívala také na Světovém setkání mládeže v Krakově, je autorkou
mnoha duchovních písní. Vystupovala se Stingem, B. Springsteenem,
S. Wonderem a C. Santanou. Předprodej vstupenek na www.ndb.cz.
Kdo je člověk? aneb Pedagogika Komenského pro 21. století. Přednáška
doc. PhDr. Jana Hábla, Ph.D. se koná v úterý 10. ledna od 19 h v klubu VeSPOD
u salesiánů v Líšni, Kotlanova 13, Brno.
Výročí brněnské diecéze v roce 2017. V letošním roce čeká brněnskou diecézi
významná událost – 5. prosince 2017 si připomeneme 240. výročí jejího založení.
Oslavy tohoto výročí bude doprovázet i řada tematických aktivit. Pamatujme na
naši diecézi také v modlitbách.
Jubileum Fatimy v roce 2017. K výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve
Fatimě se připravuje Jubileum Fatimy. V katedrálách českých a moravských
diecézí a apoštolského exarchátu a na hlavních poutních místech proběhne
putování sochy Panny Marie z Fatimy. Rovněž se připravuje národní pouť ČR do
Fatimy, jejíž hlavní program proběhne 12. a 13. září 2017. Pokud byste se chtěli
národní pouti zúčastnit, je nejvyšší čas, abyste se přihlásili, protože o tuto pouť je
velký zájem. Více informací najdete na stránkách www.fatima2017.cz.
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