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Bystrc, 20. prosince 2020

č. 20/25

Oznámení:
Od pátku 18. prosince je počet účastníků bohoslužeb omezen na 20 % míst
k sezení, v našem kostele to znamená 30 osob. Bohoslužby ve dnech 18. - 20.
12. jsou již obsazeny. Ve dnech od 21. do 23. 12. se zapisovat nemusíte. Na
vánoční bohoslužby se zapisujte přes formulář, který najdete na www.faby.cz.
Upozorňujeme, že následující přehled je pouze orientační (v závislosti na měnící
se epidemické situaci). O aktuálních změnách budeme průběžně informovat na
www.faby.cz. Děkujeme za pochopení. O. Pavel Svoboda
Adventní a vánoční bohoslužby: (o) = bohoslužbu plánujeme přenášet on-line
Neděle, 20. prosince: 4. neděle adventní
Čtvrtek, 24. prosince: Štědrý den
Slavnost Narození Páně – vigilie
Mše svatá v kostele v 16 (o), 22 a 24 h.
Pátek, 25. prosince: Slavnost Narození Páně
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45 (o), 10 a v 18 h.
Sobota, 26. prosince: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45 a v 10 h.
Neděle, 27. prosince: Svátek Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45 (o), 10 a v 18 h.
Pondělí, 28. prosince: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Mše svatá v kostele v18 h.
Úterý, 29. prosince:
Mše svatá v kostele v 7 h, v Arše mše sv. nebude.
Středa, 30. prosince: Mše svatá v kostele v 18 h.
Čtvrtek, 31. prosince: Mše svatá v kostele v 16 h na poděkování za přijaté dary
s prosbou o Boží pomoc do nového roku.
Pátek, 1. ledna:
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek
Mše svaté v kostele v 7.30, 8.45 (o), 10 a v 18 h.
Sobota, 2. ledna:
Mše svatá v kostele v 7 h a v 18 h
Neděle, 3. ledna:
2. neděle po Narození Páně
Středa, 6. ledna:
Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá v kostele v 18 h.
Pokud bude udělena výjimka ze zákazu nočního vycházení pro konání
půlnočních bohoslužeb, bude obvyklá mše svatá v kostele ve 22 h a mše svatá
ve 24 hodin bude přesunuta z Archy do kostela.

Předvánoční svátost smíření. Z hygienických důvodů letos nebude probíhat
žádné "hromadné" zpovídání před Vánocemi. V případě zájmu vás kněží
vyzpovídají po skončení mše svaté, ale také si můžete individuálně domluvit jiný
termín. Nebojte se kněze oslovit nebo zavolat. Prosíme, nenechávejte
předvánoční svátost smíření na poslední chvíli.
V neděli 20. prosince během dopoledne proběhne v zadní části kostela
(u zpovědnic) prezentace a prodej klášterních 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 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.
Na Boží hod vánoční vyjde farní občasník Setkání na téma „Děti jsou poklad“.
Bude k dispozici v předsíni kostela.
Otevřený kostel s betlémem bude možné navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1.
od 14 do 17.30 h. Pokud byste si mohli vzít v té době hodinovou službu, prosíme,
zapisujte se v sakristii kostela.
Tříkrálová sbírka proběhne v termínu od 1. do 24. ledna s přihlédnutím na
aktuální protiepidemická opatření. U kostela bude možné finančně přispět
v neděli 3. ledna po každé mši svaté nebo ve středu 6. ledna po večerní
bohoslužbě. Rovněž můžete přispět na účet Tříkrálové sbírky (s variabilním
symbolem pro Brno) - 66008822/0800, VS: 77706100. Pokud byste se chtěli
zapojit do koledování, ozvěte se nám prosím na farni_schranka@seznam.cz.
Jménem farní charity děkují L. Bartoňková a E. Máchová


Přejeme všem farníkům požehnané a radostné vánoční svátky.
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