INFO
Bystrc, 22. prosince 2019

č. 19/42

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme, ať Bůh naplní naše domovy svým pokojem.
Ať vírou poznáváme hlubiny vánočního tajemství a čerpáme z něho sílu
k opravdové lásce.
Vánoční bohoslužby
Neděle, 22. prosince: 4. neděle adventní
Úterý, 24. prosince:
Štědrý den
Slavnost Narození Páně – vigilie
Mše svatá pro děti v kostele v 16 h, půlnoční mše
ve 22 h v kostele a ve 24 h v Arše.
Středa, 25. prosince: Slavnost Narození Páně
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45, 10 a v 18 h.
Čtvrtek, 26. prosince: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45 a v 10 h.
Pátek, 27. prosince: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, patrona
našeho kostela
Mše svatá v 18 h v kostele s žehnáním vína.
Sobota, 28. prosince: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Neděle 29. prosince: Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Při všech bohoslužbách proběhne obnova
manželských slibů.
Úterý, 31. prosince:
Sedmý den v oktávu Narození Páně
Mše svatá v kostele v 16 h s poděkováním
a prosbou o Boží pomoc do nového roku.
Ve 23:30 h děkovná modlitba před půlnocí.
Středa, 1. ledna:
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek
Mše svaté v kostele v 7.30, 8.45, 10 a v 18 h.
Pondělí, 6. ledna:
Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá v 18 h.
V Arše bude o Vánocích jen půlnoční mše svatá 24. 12. a pak až v úterý 7. 1.
Otevřený kostel s betlémem můžete navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1.
od 14 do 17.30 h, Archu s betlémem 1. 1. od 14 do 18 h.
Pozvání:
Středa, 25. prosince: 16:00; u kostela; živý betlém
Neděle, 29. prosince: 8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna

Pátek, 3. ledna:

Sobota, 4. ledna:
Neděle, 5. ledna:
Středa, 8. ledna:

17:00; kostel; výstav nejsvětější svátosti oltářní
od 17 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši svaté; kostel; eucharistická pobožnost
po ranní mši svaté; kostel; mariánská pobožnost
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
16:00; fara; společenství seniorů

Oznámení:
Dnes vychází farní občasník Setkání. Můžete si ho vzít v předsíni kostela.
Sbírka vánočního cukroví a finančních prostředků pro potřebné v naší farnosti
probíhá dnes před každou dopolední mší svatou v předsíni kostela.
Ještě dnes máte možnost objednat si Betlémské světlo. Lístek s adresou
vhoďte do krabice připravené v předsíni kostela nebo zašlete 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
nebo v předsíni 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 další příchozí děti v pastýřském oblečení s dary pro
Ježíška (cukroví a ovoce pro potřebné spoluobčany).
Na Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. ledna) přijal pozvání pomocný biskup
Mons. Pavel Konzbul. Bude s námi slavit mši svatou v 10 hod.
U kostela bude možné finančně přispět do Tříkrálové sbírky v neděli 5. ledna
po každé mši svaté nebo v pondělí 6. ledna po večerní bohoslužbě. Pokud byste
chtěli přihlásit vaše děti nebo se sami zapojit do koledování, ozvěte se nám
prosím e-mailem na farni_schranka@seznam.cz do konce prosince.
Adopce na dálku. Pro děti v Indii bylo věnováno 29 661 Kč. Společně tak
můžeme nadále poskytnout školné Balamani, Anjali, Madavovi, Stephenovi
a Sivaramovi a ještě přispět do krizového fondu pro pomoc oblastem postiženým
povodněmi ve státě Karnataka (v něm žijí Anjali, Madava a další děti, které jsme
podporovali dříve). Podrobnější informace i nové dopisy od našich dětí budou na
nástěnkách v kostele i v Arše. Ať Vám Bůh žehná za Vaši štědrost.
HOCHKAR 2020. Orel, jednota Bystrc, pořádá jednodenní lyžařský zájezd na
Hochkar v sobotu 8. února 2020. Zájemci, hlaste se do 19. ledna 2020 na
jansuchybrno@centrum.cz, tel. 605 162 706.
Příští Info vyjde až v neděli 12. ledna. Přejeme Vám požehnané vánoční svátky.
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