INFO
Bystrc, 29. listopadu 2020

č. 20/22

Z církevního kalendáře:
Neděle, 29. listopadu: 1. neděle adventní
Pondělí, 30. listopadu: sv. Ondřeje, apoštola
Čtvrtek, 3. prosince: sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek, 4. prosince:
první pátek v měsíci
Neděle, 6. prosince: 2. neděle adventní
Čtení z 1. adventní neděle:
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Kor 1,3-9 ; Mk 13,33-37
Oznámení:
Přihlašování na mše svaté probíhá přes formulář, který najdete na webu
farnosti www.faby.cz. Od pondělí 23. listopadu je počet účastníků bohoslužeb
omezen na 20 osob, pokud bychom přešli v protiepidemickém systému na stupeň
3, mohlo by se bohoslužeb účastnit až 30 osob.
Stále platí dodržování hygienických předpisů (3R): používání roušek,
dezinfekce rukou a pokud možno bezpečné rozestupy. Pokud máte příznaky
respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotu, zůstaňte prosím raději doma.
Žehnání adventních věnců proběhne při mši svaté v kostele v sobotu 28. 11.
v 18 h a také při všech bohoslužbách v neděli 29. 11. Kdo půjde na mši svatou,
může si vzít věnec s sebou. Ti, kteří se na některou z těchto mší nedostanou,
mohou přinést věnec do kostela v sobotu od 16 h. Požehnané věnce si pak
můžete vyzvednout v sobotu po mši svaté, v neděli po poslední dopolední
bohoslužbě (tzn. od 10:45 do 11:15) a také po nedělní večerní mši svaté (tzn. od
18:45).
Úmysly mší svatých na příští rok začneme zapisovat v úterý 1. prosince od
7:30 na faře. Zpočátku budeme zapisovat maximálně tři úmysly na osobu, aby
se dostalo také na ty, kteří přijdou zapisovat později. V další dny budeme
zapisovat v kostele vždy po skončení mše svaté.
Páteční adorace. Každý pátek od 8 do 17 h je v kostele v kostele vystavena
Nejsvětější svátost oltářní k soukromé modlitbě.
Tiskoviny - Katolický týdeník, Světlo, letáček Info a občasník Setkání - jsou
k dispozici v předsíni kostela nebo v sakristii. V sakristii také najdete stolní
kalendáře vydané farností Brno - Lesná za 70 Kč a Průvodce adventem za 9 Kč.

Průvodce adventem 2020 opět také pro android. Brožurku Průvodce
adventem si můžete zdarma stáhnout jako aplikaci do mobilu na Google Play.
Aplikace nově předkládá každý den tři záložky. Záložka Písmo nabídne všechna
nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
Příležitost ke svátosti smíření. Z hygienických důvodů zatím není vhodné
přicházet do zpovědnice, proto nevypisujeme žádné obvyklé "hromadné"
zpovídání. Ale příležitost ke svátosti smíření tu opravdu je! Můžete oslovit kněze
vždy po skončení mše svaté, ale také si můžete individuálně domluvit jiný termín.
Nebojte se nás kněze oslovit nebo zavolat. Na první pátek, tzn. 4. 12. nebudeme
sice sedět ve zpovědnici, ale budeme se snažit být po celý den k dispozici.
O. Pavel S.
Příspěvek na provoz farnosti. Milí farníci, někteří z vás se ptají, jak mohou
přispět na provoz farnosti v době, kdy se nekonají sbírky při mši svaté. Tento váš
zájem mě těší, protože hlavní zdroj financování farnosti jsou skutečně obvyklé
nedělní sbírky. Pro ty, kdo by chtěli přispět, uvádím níže číslo farního účtu, na
který můžete zaslat libovolnou částku. Je také možnost přispět v hotovosti do
košíku, který je v (druhé) sakristii, kterou se v tyto dny vstupuje do kostela. Všem
dárcům upřímně děkuji.
O. Pavel S.
Číslo účtu farnosti: 1341620309/0800
Napište do farního občasníku Setkání. Vánoční svátky prožité v rodinném
kruhu, rozzářené oči dětí, jejich čistá radost z dárků, které našly pod stromečkem.
To jsou chvíle, kdy si možná více než jindy uvědomíme, jak velkým darem jsou
pro nás naše děti. A protože Vánoce jsou svátky, v jejichž středu je dítě Boží, Dar
nad všechny dary, rozhodli jsme se tentokrát zvolit téma „Děti jsou poklad“. Co
nám naše děti dávají? V čem nám mohou být příkladem? V čem jsou dnešní děti
jiné, než bývaly za našeho mládí? Své příspěvky prosím pište na
farni_schranka@seznam.cz nebo je odevzdávejte na faře do 6. prosince. Těší
se redakční tým farního občasníku Setkání.
Advent jako příležitost k obnově manželství aneb Přikládáme do ohně
s Irenou a Petrem Smékalovými. Video + dárek ke stažení najdete po celý advent
na www.faby.cz. Irena a Petr Smékalovi jsou 20 let manželé, věřící rodiče pěti
dětí, pracují v soukromé manželské poradně, spolupracují s centry pro rodinu, NF
Credo a Manželskými setkáními. Připravili pro manželské páry virtuální posezení
u tepla jejich rodinného krbu, aby se sdíleli s tím, co jim v manželství pomáhá,
kde klopýtají, z čeho se radují, co je trápí a kde berou sílu a inspiraci. Dobrovolný
příspěvek za shlédnutí můžete zaslat na účet farnosti 1341620309/0800 se
zprávou pro příjemce „advent – manželé“, děkujeme.
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