INFO
Bystrc, 13. prosince 2020

č. 20/24

Z církevního kalendáře:
Neděle, 13. prosince: 3. neděle adventní
Pondělí, 14. prosince: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle, 20. prosince: 4. neděle adventní
Čtení z 3. adventní neděle:
Iz 61,1-2a.10-11; 1 Sol 5,16-24; Jan 1,6-8.19-28
Pozvání:
Pondělí, 14. prosince: 18:45; fara; schůzka členů farní charity
Pátek, 18. prosince: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
Oznámení:
Od čtvrtka 3. prosince je počet účastníků bohoslužeb navýšen na 1/3 míst
k sezení, v našem kostele to je 45 osob. Na bohoslužby ve všední dny už tedy
není nutné se zapisovat. Na mši sv. v sobotu večer a na nedělní bohoslužby
se prosím dále zapisujte přes formulář, který najdete na www.faby.cz.
Mše svaté v kostele příští týden: Pondělí, středa, čtvrtek, pátek a sobota v 7:00
a v 18:00, v úterý 15. prosince pouze v 7:00. V neděli v 7:30, 8:45, 10:00 a 18:00.
Mše svatá v Arše bude příští týden pouze v úterý 15. prosince v 18:00.
Příspěvek na provoz farnosti. Milí farníci, někteří z vás se ptají, jak mohou
přispět na provoz farnosti, pokud se nemohou zapojit do 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, ale přispět je samozřejmě možné
také v hotovosti. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení k odpočtu daně
z příjmu. Všem dárcům upřímně děkuji. O. Pavel S. Č. účtu: 1341620309/0800
Jan Bareš s manželkou jedou na misii do Afriky. Bystrcký farník Jan Bareš
a jeho manželka Anna se rozhodli zapojit do salesiánského misijního díla a odjet
sloužit na 8 měsíců mladým v Zambii. Budou pomáhat s výukou na technické
střední a vyšší odborné škole, kterou zde salesiáni postavili, věnovat se dětem při
volnočasových aktivitách v oratoři a také se starat o dětské bezdomovce. Proto
vás prosí o modlitbu, aby jejich služba mohla mít co největší přínos pro místní
mládež. Více informací najdete na www.darujme.cz/vyzva/1201710, kde jejich
misii můžete podpořit i finančně. V neděli 13. prosince se s těmito mladými
manželi také můžete setkat osobně po všech dopoledních bohoslužbách, rádi
vám zodpoví všechny případné otázky.

Jak to bude se svátostí smíření před Vánocemi? Z hygienických důvodů zatím
není vhodné přicházet do zpovědnice, proto nejspíš nebude vypsáno žádné
"hromadné" zpovídání před Vánocemi. 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.
Nenechávejte, prosím, svátost smíření na poslední chvíli, předvánoční sv.
zpověď můžete vykonat už v těchto dnech. Děkuji za pochopení. O. Pavel S.
V neděli 20. prosince během dopoledne proběhne u vchodu do kostela
prezentace a prodej klášterech výrobků z Nového Dvora. Jejich zakoupením
podpoříte bratry trapisty a zároveň tak získáte pěkný a chutný vánoční dárek.
Vybírání cukroví pro osamělé lidi z Bystrce se letos z hygienických důvodů
nekoná, budete však moci finančně přispět na potřebné rodiny z farnosti. Stačí
vložit peníze do obálky, na kterou napište „farní charita“, a tuto obálku můžete
odevzdat v neděli 20. prosince po každé mši svaté v sakristii nebo vhodit do
schránky ve dveřích farní budovy. Děkujeme.
Možnost získání betlémského světla. V letošním roce si můžete vyzvednout
betlémské světlo 24. prosince v kostele od 9 do 16 h a v Arše od 9 do 14 h.
Roznášení do domovů se letos uskuteční jen ve výjimečných případech, kdy
si pro světlo nemůžete ze závažných důvodů přijít sami. V takové situaci napište
na mail www.betlembystrc@gmail.com nebo vhoďte lísteček se svým jménem
a adresou do krabice v předsíni kostela, vždy prosím uveďte důvod, kvůli kterému
si světlo nemůžete vyzvednout sami. V takovém případě vám betlémské světlo
během dopoledne donesou skautští vedoucí.
Advent jako příležitost k obnově manželství aneb Přikládáme do ohně
s lektory Irenou a Petrem Smékalovými, kteří připravili pro manželské páry
virtuální posezení u tepla svého 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. Video + dárek ke stažení najdete po celý advent na www.faby.cz.
Dobrovolný příspěvek za shlédnutí můžete zaslat na účet farnosti
1341620309/0800 se zprávou pro příjemce „advent – manželé“, děkujeme.
Adopce na dálku. Milí adoptivní rodiče, od roku 2002 jsme společně podpořili 17
dětí v Indii v jejich vzdělávání. Znamená to vklad do života nejen dětem, ale
i jejich rodinám. Dopisy, které nám děti psaly během letošního roku, si budete
moci prohlédnout na nástěnkách v kostele a v Arše i s dalšími informacemi.
Dostudování čtyř adoptovaných dětí – Balamani, Anjali, Madavy a Stephena
podpoří nadále jednotlivé rodiny z naší farnosti. Takto bude naše dosavadní
společná podpora Adopce na dálku, kterou zprostředkovává Arcidiecézní charita
Praha, ukončena. Velké poděkování vám všem, kdo jste jakkoli pomáhali.
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