INFO
Bystrc, 31. října 2021

č. 21/32

Z církevního kalendáře:
Neděle, 31. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Pondělí, 1. listopadu: slavnost Všech svatých – doporučený svátek
mše svatá v kostele v 18:00
Úterý, 2. listopadu:
vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše svatá v kostele i v Arše v 18:00
Čtvrtek, 4. listopadu: sv. Karla Boromejského, biskupa
Pátek, 5. listopadu:
I. pátek v měsíci
Neděle, 7. listopadu: 32. neděle v mezidobí
Pozvání:
Neděle, 31. října:
Středa, 3. listopadu:
Pátek, 5. listopadu:
Neděle, 7. listopadu:

19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
16:00; fara; společenství seniorů
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Sbírka na misie – poděkování. Kostelní sbírka minulou neděli vynesla 35 900
Kč, na akci "Misijní koláč" bylo darováno 16 083 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 31. října v 19 hodin na faře
v Bystrci.
Změna času. Od této neděle 31. října se řídíme zimním časem. Všechny večerní
mše svaté v kostele a úterní mše v Arše budou od neděle 31. října začínat již
v 18 hod.
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 pondělí a úterý 1. a 2. 11. od 16:00 do
18:00, v pátek 5. 11. od 14:00 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.
Společenství seniorů se sejde ve středu 3. listopadu na faře, tentokrát již
v zimním čase od 16 hodin. Srdečně vás zveme!
Klub seniorů od svatých Janů zve bystrcké seniory do Městského divadla
Brno v úterý 9. listopadu 2021 v 19 hodin na představení Noc pastýřů. Ústřední
postavou je Jakub Jan Ryba, osvícenec, učitel, varhaník, houslista a autor mnoha
skladeb a písní. Jeho veskrze radostná hudba však vznikala často v zoufalých
existenčních podmínkách.
Garantky: paní Zajíčková (777 962 240) a paní Borisová (724 285 650).
V sobotu 16. října proběhl 21. ročník farního turnaje v tenisu - Memoriálu Ing.
Pavla Lampartera. Podrobné výsledky najdete na www.faby.cz.
25. října to byl rok, co si Pán k sobě povolal našeho milého kněze Mons.
Vnislava Fruvirta. Vzpomeňme na něj zvláště v tomto dušičkovém čase. Pokud
byste chtěli navštívit jeho hrob na Ústředním hřbitově, nachází se v sektoru 21,
číslo hrobu 306. Mapky: www.faby.cz/2-uncategorised/383-misto-odpocinku-otcevnislava.html
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 zapojení se ve farní synodální skupince kontaktujte naše
kněze nebo pastorační asistentku. Mohou se zapojit celá vaše stávající
společenství. Aktuální informace o průběhu synody najdete na www.cirkev.cz
a na www.biskupstvi.cz/synoda.
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