INFO
Bystrc, 28. ledna 2018

č. 18/04

Úmysl modlitby farnosti na týden:
V období pololetí a zkoušek prosme za všechny školáky a studenty.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. ledna:
4. neděle v mezidobí
Středa, 31. ledna:
sv. Jana Boska, kněze
Pátek, 2. února:
svátek Uvedení Páně do chrámu
první pátek v měsíci
Mše svatá v kostele v 18 h a v Arše v 16:30 h.
Sobota, 3. února:
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Po ranní mši svaté v 7 h v kostele bude udělováno
svatoblažejské požehnání.
Neděle, 4. února:
5. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 28. ledna: Dt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Pozvání:
Neděle, 28. ledna:
Neděle, 28. ledna:
Čtvrtek, 1. února:
Pátek, 2. února:
Neděle, 4. února:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; příležitost ke svátosti smíření
mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence

Oznámení:
Příprava ke svátosti biřmování bude zahájena dnes po večerní mši sv. (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.

Při římskokatolické duchovní správě u kostela sv. Maří Magdalény v Brně byla
od 1. ledna 2018 zřízena nová Řeckokatolická farnost u sv. Maří Magdalény
v Brně. Tato farnost zahrnuje zejména řeckokatolické věřící pocházející ze
Slovenska, ale také z Čech a Moravy, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt
v Brně a v jeho okolí. Rozpis řeckokatolických bohoslužeb a kontaktní informace
najdete na letáčku v předsíni kostela.
Pouť nemocných, zdravotníků a jejich přátel proběhne v kapli sv. Anny ve
Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně v sobotu 10. února 2018 od 14.30 hodin.
Mši svatou při příležitosti Světového dne nemocných bude sloužit P. Jakub Tůma.
Bohoslužbu doprovodí Starobrněnský pěvecký sbor pod vedením Jiřího Langa.
Pouť ke svatému Valentinovi se bude konat v úterý 13. února od 19 h v kostele
sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Program: Mše svatá s tematickou
promluvou (káže jáhen Jan Špilar); modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu
v kostele; po mši svaté možnost diskuze. Pouť je určena zvláště pro páry
a všechny mladé, kteří hledají své životní povolání.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v rámci Národního týdne
manželství přednášku „Manželství bez mýtů“. Koná v úterý 13. února od 17.30
do 19 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně. Přednáší
psycholožka a odbornice na vztahové poradenství Mgr. Milena Mikulková. Bližší
informace a přihlášky na www.crsp.cz.
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.
Farnost sv. Martina v Rosicích u Brna vás zve na postní duchovní obnovu
„O radosti z víry a ze života “ s Františkou Böhmovou. Koná se v sobotu 17.
února, začátek v 9 h mší sv. v kostele sv. Martina, poté od 10 do 13 h program
v sále Zámeckého kulturního centra. Ing. Mgr. Františka Böhmová (sestra
Kateřiny Lachmanové) pracuje jako samostatná pastorační asistentka
a katechetka v Ostravě – Zábřehu, často mívá rekolekce a přednášky pro ženy,
napsala již několik knih pro děti a rodiče. Více informací na www.rosice.farnost.cz
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.
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