INFO
Bystrc, 7. ledna 2018

č. 18/01

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o odpovědnost při volbě kultivovaného prezidenta.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 7. ledna:
svátek Křtu Páně
Neděle, 14. ledna:
2. neděle v mezidobí
Čtení ze svátku Křtu Páně: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mk 1,6b-11
Pozvání:
Neděle, 7. ledna:
Pondělí, 8. ledna:
Čtvrtek, 11. ledna:
Pátek, 12. ledna:
Neděle, 14. ledna:

16:00; kostel; benefiční koncert
18:40; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
17:00; Archa; cestovatelský podvečer

Oznámení:
V neděli 7. ledna 2018 v 16 hodin se v Bystrci v kostele sv. Janů uskuteční již
tradiční benefiční koncert. Výtěžek koncertu poputuje na Ligu vozíčkářů v Brně.
Účinkují: Zuzana Černá, Alice Ondrejková, Jan Ondrejka, Pavel Borský - zpěv,
Martin Flašar - housle, Kateřina Stávková - viola da gamba, Kamila Dubská cembalo, varhany. Závěrem koncertu bude zpívání koled s publikem, srdečně vás
všechny zveme!
Cestovatelský podvečer v Arše. Další beseda z cyklu cestovatelských
podvečerů, tentokrát na téma „Kappadokie – země prvních křesťanů“
s Miroslavem Borisem se bude konat v neděli 14. ledna od 17 h v Arše.
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 nebo přispět
přímo na sbírkový účet Charity ČR: 66008822/0800.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na leden 2018:
Za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů. (V
loňském roce padlo za oběť atentátníků více než sto koptských křesťanů.)
Modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a
celé komunitě a obrátí srdce násilníků.

Tříkrálový koncert 2018 v přímém přenosu. V neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin
můžete na ČT1 sladovat Tříkrálový koncert z Městského divadla Brno.
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
„administrativní pracovník správy majetku“. Podrobnější informace o pracovní
náplni a požadavcích na uchazeče najdete na www.biskupstvi.cz.
Marek Vácha v Žabovřeskách. Ve středu 10. ledna v 19 hodin se v kostele
Panny Marie Pomocnice koná Žabovřeské rozmlouvání se známým knězem,
biologem a spisovatelem Markem Váchou. S moderátorem P. Zdeňkem
Jančaříkem si budou povídat o knize Nevyžádané rady mládeži. Rozhovor bude
také živě vysílán na FB stránce Bosco point.
Kurz psychosociální péče pro ty, kdo se starají o blízkého člověka v jeho
domácím prostředí se bude konat od ledna do června 2018 v Brně (přednášky
probíhají o sobotách cca jednou za 14 dnů). Přihlášky a podrobnější informace:
www.girasole.cz, 775 099 953. Program je zdarma.
Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně. Každou první sobotu od ledna do
září 2018 se konají v kostele sv. Michala v Brně smírné modlitby k Panně Marii.
Od 18 h modlitba růžence, od 18:30 mše svatá.
Manželské večery. Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá pro manžele kurz
Manželské večery. Skládá se z osmi setkání, na každém je připravena večeře pro
dva, promluva a diskuse v páru na dané téma. Termíny: vždy v pátek 9. 2., 16. 2.,
23. 2., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4. 2018, 17.00 – 19.30 hodin. Místo:
Společenský sál CRSP Biskupská 7 Brno. Lektoři: manželé Ivana a Pavel Vítovi.
Cena: 2500 Kč za manželský pár. Více informací a přihlášky www.crsp.cz.
Exercicie s P. Eliasem Vellou „Jak se modlit za uzdravení” proběhnou ve
Vranově u Brna ve dnech 6. až 10. února 2018. Jsou určeny pro ty, kteří se věnují
nebo chtějí věnovat službě přímluvné modlitby. Podrobné informace a přihlášky
najdete na webu www.dc-vranov.cz
Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici se již po patnácté koná v
sobotu 17. března 2018 v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7, Brno). Mezi
přednášejícími budou teolog Aleš Opatrný nebo pomocný olomoucký biskup
Antonín Basler. Další informace a přihlášky získáte na e-mailové adrese
krestan.konference@gmail.com a na www.zdravotnik-krestan.webnode.cz.
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