INFO
Bystrc, 24. října 2021

č. 21/31

Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. října:
30. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Čtvrtek, 28. října:
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Pátek, 29. října:
bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Neděle, 31. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Čtení z 30. neděle v mezidobí:
Jer 31,7-9; Žid 5,1-6; Mk 10,46-52
Pozvání:
Neděle, 24. října:
Pátek, 29. října:
Neděle, 31. října:

po každé mši svaté; před kostelem; akce Misijní koláč
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování

Pan farář Svoboda je od minulého týdne nemocný. V době jeho nepřítomnosti
ho zastupuje náš kaplan P. Tomáš Marada, v nezbytných záležitostech mu volejte
na telefon 773 041 361. Modleme se za pana faráře, aby se brzy zotavil a nabral
dostatek sil ke své službě.
Sbírka dnešní neděle je určena na misie. Na dnešní neděli připravilo bystrcké
misijní klubko při Papežském misijním díle dětí tradiční akci "Misijní koláč". Po
každé mši svaté si můžete vybrat pečivo a misijní materiály za dobrovolný
příspěvek na misie.
Farní občasník Setkání je od minulé neděle k dispozici v předsíni kostela.
Ve dnech 27. – 31. října jsou podzimní prázdniny. Proto v tomto týdnu bude mše
svatá v Arše pouze v úterý v 18:00 hodin. Vyučování náboženství bude
v pondělí a v úterý.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 31. října v 19:15 na faře
v Bystrci.
Změna času. Od příští neděle 31. října přecházíme z letního času na zimní,
takže si v noci ze soboty na neděli pospíme o hodinu déle. Všechny večerní mše
svaté v kostele a úterní mše v Arše budou od neděle 31. října začínat v 18 hod.
V sobotu 16. října se uskutečnil 21. ročník farního turnaje v tenisu Memoriálu Ing. Pavla Lampartera. Za pěkného podzimního počasí se
zúčastnilo čtrnáct hráčů a hráček ve dvouhře a sedm párů ve čtyřhře. Děkujeme
organizátorům i všem zúčastněným. Podrobné výsledky najdete na www.faby.cz.

Mše svatá v pondělí 1. 11. (na slavnost Všech svatých) bude v kostele v 18:00.
V úterý 2. 11. (na „Dušičky“) bude mše svatá v kostele i v Arše v 18:00.
Od 17:15 bude v Arše zpovídat otec Josef Beneš.
Příležitost ke svátosti smíření v kostele:
Půl hodiny před každou mší svatou, v pátek 29. 10. od 15:00 do 18:30, v pondělí
1. 11. od 16:00 do 18:00, v úterý 2. 11. od 16:00 do 18:00.
Plnomocné odpustky za duše v očistci je možné získat v týdnu od 1. do 8. 11.
vždy jednou za den při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření
(stačí v blízké době), přijetí svatého přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce
a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je
třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry nebo
v době od 1. do 8. 11. se při návštěvě hřbitova pomodlit za zemřelé.
Pokud někdo nemůže navštívit hřbitov od 1. do 8. listopadu, pak může získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny
věrné zemřelé, tj. od 25. října.
V úterý 2. listopadu je pro naši farnost předepsaný adorační den. V době od
8 do 17 hodin můžete navštívit kostel k soukromé modlitbě před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Prosíme, pokud můžete, přijďte se zapsat k hodinové
službě do seznamu v sakristii, aby otevřený kostel nezůstal bez dozoru.
Synoda o synodalitě „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“
Farní synodální skupinky:
 budou se setkávat do konce ledna 2022
 synodální cestu budou prožívat skrze modlitbu, naslouchání a sdílení
 pomocí jim bude desatero témat, která zrcadlí stěžejní myšlenku – synodální
církev při hlásání evangelia „putuje společně“
 témata budou detailněji rozpracována formou otázek a zaslána spolu
s informativními letáčky koordinátorům skupinek a duchovním správcům
 své podněty synodální skupinky shrnou do konce ledna formou vyplnění
tematického dotazníku
V případě zájmu o účast na farní synodální skupince kontaktujte naše kněze
nebo pastorační asistentku. Mohou se zapojit celá vaše stávající společenství.
V rámci diecéze byla zřízena emailová adresa synodalita@dieceze.cz, kam je
možno (mimo jiné) směřovat i případné dotazy, na které rádi odpoví členové
diecézního týmu. Aktuální informace o průběhu synody najdete na www.cirkev.cz
a na www.biskupstvi.cz/synoda, tématu se také věnuje Katolický týdeník.
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