INFO
Bystrc, 8. prosince 2019

č. 19/40

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za všechny osamocené, aby jim Vánoce nebyly břemenem,
ale příležitostí Božího navštívení.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 8. prosince: 2. neděle adventní
Pondělí, 9. prosince: slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu – doporučený svátek
Pátek, 13. prosince: sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota, 14. prosince: sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle, 15. prosince: 3. neděle adventní
Čtení z 2. neděle adventní: Iz 11,1-10; Řím 15,4-9; Mt 3,1-12
Pozvání:
Pondělí, 9. prosince:
Čtvrtek, 12. prosince:
Pátek, 13. prosince:
Sobota, 14. prosince:
Neděle, 15. prosince:

18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
7:30; kostel; předvánoční úklid kostela
po každé mši svaté; nabídka pohlednic, perníčků
a vánočních ozdob na podporu Adopce na dálku

Oznámení:
Na církevní školy bylo při sbírce minulou neděli darováno 35 414,- Kč. Upřímné
Pán Bůh zaplať!
Předvánoční úklid kostela plánujeme provést v sobotu 14. prosince. Začínáme
po ranní mši svaté cca v 7:30 h. Kolem 9. hodiny se drhnou lavice, což je fyzicky
náročnější práce, na kterou by bylo potřeba 4 – 6 mužů. Budeme moc rádi, když
si vyšetříte chvíli času a přijdete nám pomoci. Pokud máte možnost, přineste si
vlastní kbelíky.
Od příští neděle se můžete v sakristii zapisovat ke službě u betléma v kostele
a v Arše. Kostel bude otevřen 25. prosince a 1. ledna od 14 do 17:30 h, Archa
1. ledna od 14 do 18 h.
Adopce na dálku. Příští neděli (15. 12.) si můžete po každé mši svaté vybrat za
dobrovolný příspěvek pohlednice, perníčky a drobné vánoční dárky a přispět tak
pro Adopci na dálku v dalším školním roce. V současné době podporujeme
Madavu, Stephena, Balamani, Anjali a Sivarama.

Pokud máte zájem, aby Betlémské světlo zahořelo i u vás doma, vhoďte lístek
s adresou (jméno, ulice, číslo domu i patro!) do krabice připravené o adventních
nedělích v předsíni kostela. Tyto údaje můžete také zaslat na e-mail
betlembystrc@gmail.com. Betlémské světlo budou roznášet na Štědrý den mezi
9. a 12. h bystrčtí skauti, vyzvednout si je můžete ve stejnou dobu také v Arše
a v předsíni kostela.
Svatý Mikuláš v Arše – poděkování. V pátek 6. prosince přišel za dětmi do
Archy svatý Mikuláš. Děkujeme organizátorům i všem ochotným farníkům, kteří
se podíleli na přípravě této akce.
Sbírka vánočního cukroví a finančních prostředků pro potřebné v naší farnosti
proběhne v neděli 22. prosince před každou dopolední mší svatou v předsíni
kostela. Prosíme ochotné farníky, kteří by se chtěli podílet na roznášení cukroví,
aby se dostavili v ten den kolem 11 h na faru, kde dostanou balíček s adresou.
Zveme vás na sváteční setkání u živého betléma, které se uskuteční ve středu
25. prosince od 16 h na náměstí 28. dubna u kostela. Společně si zazpíváme
vánoční koledy a můžete se těšit na setkání se svatou rodinou. Do průvodu
k jesličkám se mohou zapojit všichni příchozí (děti i dospělí) v pastýřském
oblečení s dary pro Ježíška (cukroví a ovoce pro potřebné spoluobčany).
Tříkrálová sbírka se bude konat ve dnech 1. – 14. ledna 2020 také v naší
farnosti. Pokud byste chtěli přihlásit vaše děti nebo se i sami zapojit, ozvěte se
nám prosím e-mailem na farni_schranka@seznam.cz, rádi vám poskytneme další
informace. Zvláště pro děti je toto koledování pěkným zážitkem, při kterém mají
radost z pomoci druhým.
Od ledna 2020 začne příprava ke svátosti biřmování (termín: květen 2021).
Příprava bude probíhat cca 1x za tři týdny v neděli po večerní mši svaté na faře.
Přihlásit se může každý pokřtěný, který ještě nebyl biřmován a v květnu 2021
dosáhne nejméně 15 roků. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na faře.
Prosíme zájemce, aby vyplněnou přihlášku přišli odevzdat osobně.
Srdečně všechny zveme na 8. ples bystrcké farnosti, který se uskuteční
v pátek 14. února 2020 od 19:30 h - nově ve Společenském centru v Bystrci.
Předprodej vstupenek spustíme 19. ledna. Více informací na plakátu v předsíni
kostela, na www.signaly.cz/farpl a na Facebooku. Těšíme se na vás!
Mše svaté se zpěvy rorátů se konají každou adventní sobotu od 7 h v kapli
Matky Boží na Veveří. Vezměte si kancionál a lampičku, v kapli není elektřina.
Brožurku Průvodce adventem si můžete zdarma stáhnout jako aplikaci do
mobilu na Google Play.
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