INFO
Bystrc, 10. ledna 2021

č. 21/01

Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. ledna:
svátek Křtu Páně
Neděle, 17. ledna:
2. neděle v mezidobí
Čtení ze svátku Křtu Páně: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mk 1,6b-11
Pozvání:
Pátek, 15. ledna:

8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace

Oznámení:
Mše svaté v týdnu od 11. do 17. ledna
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Počet účastníků bohoslužeb jen nyní omezen na 10 % míst k sezení, v našem
kostele to znamená 15 osob. Vstup do kostela je přes sakristii.
Na všechny bohoslužby je třeba se předem zapsat přes formulář, který
najdete na www.faby.cz.
On-line přenosy bohoslužeb z našeho farního kostela můžete sledovat ve středu
a v pátek v 18 h a v neděli v 8:45.
Přijetí svátosti eucharistie. Po každé mši svaté mohou ke sv. přijímání
přistoupit také ti, kdo se na bohoslužbu vzhledem k omezenému počtu míst
nedostanou. Prosíme, použijte vchod přes sakristii, udržujte dostatečné
rozestupy, před sv. přijímáním si vydezinfikujte ruce. Svaté přijímání se podává
pouze na ruku.
Příležitost ke svátosti smíření. Stále platí, že z hygienických důvodů zatím není
možné přistoupit ke svátosti smíření ve zpovědnici. V případě zájmu o tuto
svátost se však nebojte oslovit kněze po mši svaté nebo se s nimi domluvit
telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas.
Velké poděkování všem, kdo se v uplynulém roce zapojili do života naší farnosti,
ať už pomocí, úklidem, modlitbou či finančním příspěvkem. Velice si vážíme Vaší
podpory.

Tiskoviny - Katolický týdeník, Světlo a letáček Info jsou k dispozici v předsíni
kostela nebo v sakristii.
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
Z farního kalendáře:
Popeleční středa: 17. února
Jarní prázdniny: pondělí 22. – pátek 26. února
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: neděle 4. dubna
Hody v Rozdrojovicích: neděle 16. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého: neděle 23. května
I. svaté přijímání dětí: neděle 30. května
Hody v Bystrci, farní slavnost: neděle 27. června
Hody v Kníničkách: pondělí 5. července
Farní pouť na Vranov: sobota 12. září
Farní charita upřímně děkuje všem, kdo přispěli do vánoční sbírky pro potřebné
z naší farnosti. Vybralo se 27 200,- Kč. Peníze jsme již předali těm, kdo se ocitli
v těžké životní situaci. Pán ať Vám požehná za Vaši štědrost.
Tříkrálová sbírka letos převážné on-line. Aktuální opatření protiepidemického
systému PES nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě, takže
koledování probíhá v on-line prostoru. Od 1. do 24. ledna 2021 můžete podpořit
Diecézní charitu Brno přímo na webu www.trikralovasbirka.cz prostřednictvím online kasičky, bankovního převodu nebo DMS. Na webu sbírky a brněnské Charity
jsou pro dárce připraveny i video dárky, které budou virtuálně šířit tříkrálovou
radost, a požehnání, které ke sbírce neodmyslitelně patří.
V případě, že nemáte možnost přispět on-line, je možné vhodit peníze do
kasičky na faře (vždy v pondělí a ve středu od 15 do 16 hodin) nebo v sakristii (po
každé mši svaté). Děkujeme!
Přehled odkazů:
On-line kasička – www.trikralovasbirka.cz
Informace o sbírce v brněnské diecézi – www.dchb.charita.cz
Facebook – www.facebook.com/Charita.Brno
Tradiční tříkrálový koncert můžete shlédnout v neděli 10. ledna od 18 hodin na
programu ČT1.
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