INFO
Bystrc, 15. prosince 2019

č. 19/41

Úmysl modlitby farnosti na týden:
„Radujte se v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ Flp 4, 4-5
Z církevního kalendáře:
Neděle, 15. prosince: 3. neděle adventní
Neděle, 22. prosince: 4. neděle adventní
Čtení z 3. neděle adventní: Iz 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Pozvání:
Neděle, 15. prosince:

po každé mši svaté; nabídka pohlednic, perníčků
a vánočních ozdob na podporu Adopce na dálku
Čtvrtek, 19. prosince: 18:00; kostel; modlitba sv. růžence
Pátek, 20. prosince: 8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
Neděle, 22. prosince: kostel; dopoledne; sbírka vánočního cukroví
Oznámení:
Děkujeme všem, kdo přišli pomoci s předvánočním úklidem kostela.
Adopce na dálku. Dnes si můžete po každé mši svaté vybrat za dobrovolný
příspěvek pohlednice, perníčky a drobné vánoční dárky a podpořit tak naše
adoptované indické děti v dalším školním roce.
Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi bude v kostele v pátek 20.
prosince od 14 do 18 hodin.
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.
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.
V neděli 22. prosince vyjde farní občasník Setkání. Bude k dispozici v předsíni
kostela.

Vánoční bohoslužby v Bystrci
Na Štědrý den bude v kostele sloužena v 16 h mše svatá pro děti a ve 22 h
„půlnoční mše“ (zpívá chrámový sbor). V Arše bude půlnoční mše svatá ve 24 h.
Na Boží hod vánoční ve středu 25. prosince budou v kostele mše svaté jako
v neděli (v 7:30, 8:45, 10 a 18 h).
O svátku sv. Štěpána ve čtvrtek 26. prosince budou mše svaté pouze
dopoledne: v 7:30, 8:45 a 10 h. V Arše mše svatá nebude.
V pátek 27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, patrona našeho
kostela. Při mši svaté v kostele v 18 h se bude žehnat víno. V Arše mše svatá
nebude.
Na svátek Svaté rodiny v neděli 29. prosince proběhne při každé bohoslužbě
obnova manželských slibů.
Otevřený kostel s betlémem bude možné navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1.
od 14 do 17.30 h, Archu s betlémem 1. 1. od 14 do 18 h. Pokud byste si mohli
vzít v té době hodinovou službu, prosíme, zapisujte se v sakristii kostela.
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.
Na 15. Luštitelský přebor bystrcké farnosti přišlo v pátek 29. 11. sedm luštitelů
v kategorii od 16 let. Vedli si znamenitě - všichni dokázali překonat stobodovou
hranici. Kategorie do 15 let tentokrát zůstala neobsazena. V rozehřívacím klání
"ByloNebylo" nejlepší postřeh, paměť a představivost prokázala M. Šobová,
v LUPu již potřetí v řadě zvítězila N. Jílková. Kompletní pořadí a více informací na
www.lup.webnode.cz.
Adventní mši svatou v prostorách bývalé káznice na Cejlu v Brně (vstup
Bratislavská 68) bude celebrovat P. Jan Hanák ve čtvrtek 19. prosince od 18 h.
Informace o vánočních bohoslužbách, betlémech, koncertech a dalších akcích
v kostelích brněnské diecéze najdete na stránkách www.krestanskevanoce.cz.
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