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Bystrc, 18. února 2018

č. 18/07

Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Připojme se k papeži Františkovi v jeho naléhavé modlitbě za mír.“
Z církevního kalendáře:
Neděle, 18. února:
1. neděle postní
Čtvrtek, 22. února:
svátek Stolce svatého apoštola Petra
Pátek, 23. února:
den modliteb a půstu za mír ve světě
Neděle, 25. února:
2. neděle postní
Čtení z neděle 18. února: Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; Mk 1,12-15
Pozvání:
Neděle, 18. února:
Čtvrtek, 22. února:
Pátek, 23. února:
Neděle, 25. února:

19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Oznámení:
Sbírka Svatopetrský haléř se uskuteční při bohoslužbách v neděli 25. února.
Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl
jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
V roce 2017 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 922 871,- Kč.
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.
Dnes při mši svaté v 10:30 hodin proběhne v brněnské katedrále obřad zařazení
katechumenů mezi čekatele na křest. V naší farnosti máme dva dospělé
katechumeny. Provázejme je svou modlitbou.
Příští ministrantská schůzka bude v sobotu 3. března.
Postní almužna je iniciativa zvláště vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze
způsobů společného prožívání postní doby. Papírové pokladničky „postničky“ na
ukládání peněz, které svým sebezáporem ušetříte, si můžete vyzvednout
v sakristii, vybírat se budou o druhé neděli velikonoční. Více informací na
www.postnialmuzna.cz.

Další inspiraci na prožití postní doby pro rodiny s dětmi "Jsem štědrý, jak umím"
najdete na webových stránkách radia Proglas - pořad Kafemlýnek.
Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro dobu postní s názvem "Postní
kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek
můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.maweb.eu.
Brožurku Malý průvodce postní dobou si můžete zakoupit za 5 Kč v sakristii,
nebo stáhnout jako aplikaci do smartphonu či tabletu pomocí služby Obchod
Play.
Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír
ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební
úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak
Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Olomoucký arcibiskup Jan
Graubner píše v listu věřícím: „Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že
se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu
vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost
a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby Bohu nabídli
i své bolesti.“
V rámci formačních setkání katechetů vystoupí v pondělí 19. února historik
Jaroslav Šebek se svojí přednáškou Rok 1918 a vznik Československa
z pohledu katolické církve. Setkání proběhne od 17 hodin v Brně v sále na
Petrově 2. Kromě katechetů jsou srdečně zváni i další zájemci.
Postní duchovní obnova, kterou povede P. Jiří Rous, se bude konat v sobotu
24. února od 16 do 20 h v Katolickém domě v Žebětíně. Zájemci zde také budou
mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření.
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici se uskuteční
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.
Nově vznikající skupinka „marianek“ – děvčat ve věku 9-11 let, které se snaží
žít víru podle vzoru Panny Marie, se bude scházet cca jednou za 2 měsíce na
faře na Starém Brně a zve nové členky. Skupinek marianek je v ČR velké
množství a jsou pod záštitou vranovského společenství Fatym. Informace získáte
u Marie Tomkové, majatomk14@seznam.cz, tel: 728 393 290.
Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018
v Praze. Další informace na www.pochodprozivot.cz.
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