INFO
Bystrc, 27. října 2019

č. 19/34

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za ty, kteří nás v uplynulém roce předešli na věčnost.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 27. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Pondělí, 28. října:
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Úterý, 29. října:
bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Pátek, 1. listopadu:
slavnost Všech svatých – doporučený svátek
mše svatá v Arše v 16:30 a v kostele v 18:00 (poté
pobožnost za zemřelé)
Sobota, 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše svatá v kostele v 7:00 (poté mariánská pobožnost)
a v 18:00 (poté pobožnost za zemřelé)
Neděle, 3. listopadu: 31. neděle v mezidobí
Liturgické čtení v neděli 27. října bude ze slavnosti Posvěcení kostela.
Pozvání:
Neděle, 27. října:
Úterý, 29. října:
Čtvrtek, 31. října:
Pátek, 1. listopadu:
Sobota, 2. listopadu:
Sobota, 2. listopadu:
Neděle, 3. listopadu:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
14:00; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
18:00; kostel; modlitba sv. růžence, poté modlitební
adorace před I. pátkem
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18:00 h příležitost ke svátosti smíření
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
8:00 – 17:00; kostel; adorační den farnosti
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
Misijní neděle - poděkování. Při akci Misijní koláč bylo vybráno 17 816 Kč.
Kostelní sbírka určená na misie vynesla 43 320 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať
všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili akci misijního díla!
Změna času. Od této neděle 27. října budou všechny večerní mše svaté
v kostele a úterní mše v Arše začínat v 18:00.
Klub seniorů od svatých Janů zve na poslední letošní vycházku okolím Žebětína
(s překvapením). Sraz v úterý 29. října ve 14:00 - dopravní uzel ZOO. Odjezd
autobusu č. 52 ve 14:09. Ujdeme celkem asi 4 km.

V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Cena 69,- Kč.
Pravidelný úklid kostela. V současné době není nijak zajištěn běžný
(pravidelný) úklid našeho kostela. Zatím máme stále málo dobrovolníků, kteří by
byli ochotni se do úklidu zapojit. Této služby se nemusíte obávat, uklízet budete
max. jednou za 2 měsíce. Čas úklidu by záležel na domluvě skupinky,
nejvhodnější je pátek po večerní mši svaté nebo sobota po ranní bohoslužbě (ale
může to být i jindy). Prosíme, přijďte se zapsat do seznamu v sakristii.
Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat v týdnu od 1. do 8. 11.
vždy jednou za den při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření
(stačí v blízké době), přijetí svatého přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce
a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je
třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry nebo
v době od 1. do 8. 11. se při návštěvě hřbitova pomodlit za zemřelé.
Pokud někdo nemůže navštívit hřbitov od 1. do 8. listopadu, pak může získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny
věrné zemřelé, tj. od 25. října.
V sobotu 2. listopadu je pro naši farnost předepsaný adorační den. V době
od 8 do 17 hodin můžete navštívit kostel k soukromé modlitbě před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme, pokud můžete, přijďte se zapsat k hodinové
službě do seznamu v sakristii, aby otevřený kostel nezůstal bez dozoru.
Živý betlém 2019. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince rády
zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od 8. listopadu vždy
v pátek od 17:00 v Arše. Přihlaste se u našich kněží, katechetů anebo Markovi
Borskému - marabora@centrum.cz - tel. 731 907 688.
Setkání rodičů dětí, které se připravují k I. svatému přijímání, se uskuteční
v pátek 15. listopadu po dětské mši svaté (cca v 17:15) v Arše.
Mše svatá k 25. výroční požehnání Archy bude sloužena v úterý 26. listopadu
v 18 hodin.
V sobotu 19. října proběhl 19. ročník farního turnaje v tenisu - Memoriálu Ing.
Pavla Lampartera. Zúčastnilo se čtrnáct hráčů a hráček ve dvouhře a sedm párů
ve čtyřhře. Celkové pořadí dvouhry: 1. místo Jan Lamparter, 2. místo Lenka
Dobešová, 3. místo Petr Lamparter a Petr Vyškovský. Celkové pořadí čtyřhry:
1. místo Petr Lamparter, Jan Lamparter, 2. místo Michal Králíček, Jáchym Horák,
3. místo Jiří Dolníček, Jiří Horák a Petr Vyškovský, Michal Lamparter. Podrobné
výsledky najdete na www.faby.cz.
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