INFO
Bystrc, 21. ledna 2018

č. 18/03

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o ochotu a odvahu pravdivě poznávat sami sebe,
abychom kolem sebe šířili pokoj.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 21. ledna:
3. neděle v mezidobí
Středa, 24. ledna:
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek, 25. ledna:
svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Pátek, 26. ledna:
sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle, 28. ledna:
4. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 21. ledna: Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Pozvání:
Čtvrtek, 25. ledna:
Pátek, 26. ledna:
Sobota, 27. ledna:
Neděle, 28. ledna:
Neděle, 28. ledna:

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
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Oznámení:
Příprava ke svátosti biřmování bude zahájena v neděli 28. ledna po večerní
mši svaté (v 19 h) na faře v Bystrci. Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří
o Letnicích 2019 dosáhnou nejméně 15 let. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
V návaznosti na výročí fatimských zjevení bude od měsíce února probíhat
každou první sobotu po ranní mši svaté v kostele krátká mariánská pobožnost.
Další beseda z cyklu cestovatelských podvečerů, tentokrát s Karlem Kašpárkem
na téma „Hory Černé Hory“, se bude konat v neděli 11. února od 17 h v Arše.
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se
křesťané z různých církví společně modlí za jednotu.
Ekumenická bohoslužba slova v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se
bude konat v kostele sv. Jakuba v Brně v úterý 23. ledna 2018 v 19 h.
Ve Společenském centru v Bystrci se v úterý 23. ledna v 18 hodin uskuteční
beseda s názvem Přežila gulag s Věrou Sosnarovou, zavlečenou po druhé
světové válce do Sovětského svazu, kde prožila 19 krutých let. Více informací o
příběhu paní Sosnarové najdete např. v letošním Katolickém týdeníku č. 2.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá postní duchovní obnovu pro
manžele na téma „Láska v Písni písní“, která proběhne 16. až 17. února 2018
v Duchovním centru Vranov u Brna. Exercitátorem je R. D. Mgr. Pavel Kafka,
biskupský delegát na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Přihlášky a
více informací naleznete na www.crsp.cz
Obnovu pro vdovy a vdovce pořádá komunita Emmanuel v sobotu 17. února od
9 h na adrese Lidická 24, Brno. Zakončení v 17 h mší svatou obětovanou za
ovdovělé. Zájemci se mohou hlásit do 12. února na lap@emmanuel.cz nebo tel.
739 389 175 nebo na adrese: Komunita Emmanuel, Lidická 24, 602 00 Brno.
Podrobné informace na www.emmanuel.cz.
Diecézní centrum života mládeže Mamre v Osové Bítýšce zve děti a mládež
na tyto akce:
26. 1. – 28. 1. Flákfilm – víkendovka, během které si budeme pouštět hodnotné
filmy a budeme o nich diskutovat. Věk od 14 let.
4. 2. – 9. 2.
Jarní prázdniny na Mamre – prázdniny plné zábavy, her,
ale i duchovního programu. Věk od 12 let.
16. 2. – 18. 2. Postní duchovní obnova s P. Michaelem Špilarem. Věk od 14 let.
(Bližší informace najdete na stránkách http://www.brno.signaly.cz/mamre)
Postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let se
uskuteční o víkendu 23. – 25. 2. 2018 v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci. Obnovu povede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní
povolání v ostravsko-opavské diecézi. Informace a přihlášky je možné získat na
webové adrese <http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust>.
Poděkování otce biskupa Vojtěcha za Tříkrálovou sbírku 2018
Milé sestry, milí bratři, milé děti, v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již
osmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům,
dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se
vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským
srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se
nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a mrazivým počasím. Vám
organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení.
A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně
přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 23
milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na
území celé České republiky výtěžek činil přes 99 milionů korun. Aktuální stav
letošní sbírky můžete průběžně sledovat na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás
v modlitbě. Biskup Vojtěch
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