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Bystrc, 18. dubna 2021 č. 21/14
Z církevního kalendáře:
Neděle, 18. dubna:
3. neděle velikonoční
Pátek, 23. dubna:
svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
Neděle, 25. dubna:
4. neděle velikonoční
Den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu
Čtení z 3. neděle velikonoční:
Sk 3,13-15.17-19; 1 Jan 2,1-5a; Lk 24,35-48
Mše svaté v týdnu od 19. do 25. dubna:
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Pozvání:
Pátek, 23. dubna: 8:00 – 18:00; kostel;
celodenní adorace
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Ohlášky:
Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 25 osob,
do kostela noste prosím respirátor. Na všechny
bohoslužby je třeba se předem zapsat přes formulář,
který najdete na www.faby.cz. Vstup do kostela je
přes sakristii. Po mši svaté mohou ke sv. přijímání
přistoupit také ti, kdo se na bohoslužbu vzhledem
k omezenému počtu míst nedostanou.
V případě zájmu o svátost smíření oslovte kněze po
mši svaté nebo se s nimi domluvte telefonicky, rádi si
pro vás vyhradí čas. Zpovídá se na faře nebo
v sakristii.
Pokladničky s postní almužnou (postničky) můžete
odevzdávat ještě tuto neděli v sakristii.
S radostí oznamujeme, že bohoslovec pocházející
z naší farnosti Ing. Tomáš Zámečník byl přijat mezi
kandidáty jáhenství a kněžství. Stalo se tak dne 21.
3. 2021 v kapli Papežské koleje Nepomucenum
v Římě.
V neděli 18. dubna oslaví 50. narozeniny P. Jan
Richter (zvaný otec Nik), rodák z Bystrce. Přejeme
mu Boží požehnání do dalších let.
Děkujeme vám všem, kdo se pravidelně modlíte za
kněze a za nová kněžská povolání.
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