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Z církevního kalendáře:
Neděle, 12. prosince: 3. neděle adventní
Pondělí, 13. prosince: sv. Lucie, panny a mučednice
Úterý, 14. prosince:
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle, 19. prosince: 4. neděle adventní
Čtení z 3. neděle adventní: Sof 3,14-18a; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18
Pozvání:
Neděle, 12. prosince: 19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
Pátek, 17. prosince: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
Neděle, 19. prosince: dopoledne; kostel; sbírka farní charity na potřebné z naší
farnosti
Velké poděkování patří všem, kdo se v sobotu 11. prosince zapojili do
předvánočního úklidu kostela.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 12. prosince v 19 hodin na
faře v Bystrci.
Zbývající brožurky Průvodce adventem jsou k dispozici za 9 Kč v sakristii.
V sakristii také nabízíme několik druhů stolních kalendářů za 69 Kč. Za
pozornost také stojí stolní kalendář s kreslenými vtipy, jehož zakoupením
podpoříte plánovanou stavbu kostela na sídlišti v Brně – Líšni. Cena 70 Kč.
V adventní době se v sobotu ráno od 7 hodin konají Roráty. Zveme děti, aby
přišly s lucerničkami a prozářily adventní očekávání Pána.
V sakristii se můžete zapisovat ke službě u betléma v kostele, který bude
otevřen 25. prosince a 1. ledna od 14 do 17:30 hodin.
V neděli 19. prosince budete moci finančně podpořit potřebné rodiny z naší
farnosti. Peníze můžete předávat ženám z farní charity po každé dopolední mši
svaté v předsíni kostela. Cukroví letos z hygienických důvodů vybírat nebudeme.
Betlémské světlo bude k dispozici na Štědrý den
- v předsíni kostela od 7:30 do odpolední mše svaté
- v Arše od 9 do 12 hod.
Pokud si betlémské světlo nemáte možnost sami vyzvednout, zašlete údaje
s adresou (jméno, ulice, číslo domu i patro) nejpozději 23. prosince na e-mail
betlembystrc@gmail.com nebo vhoďte lístek s těmito informacemi do krabice
v předsíni kostela. Betlémské světlo budou na Štědrý den dopoledne roznášet
bystrčtí skauti.

Zemřela Mgr. Marie Javorová, bývalá katechetka z naší farnosti. Poslední
rozloučení s paní Javorovou proběhlo v sobotu 11. prosince ve farním kostele
v Brně - Tuřanech. Děkujeme Pánu za její mnohaletou katechetickou službu a za
její příkladnou trpělivost v nesení kříže dlouhé těžké nemoci.
Vánoční bohoslužby v Bystrci
Štědrý den, pátek 24. prosince
V kostele bude sloužena v 16 h mše svatá pro děti a ve 22 h „půlnoční mše“
(zpívá chrámový sbor). V Arše bude půlnoční mše svatá ve 24 h.
Boží hod vánoční, sobota 25. prosince
V kostele mše svaté jako v neděli (v 7:30, 8:45, 10 a 18 h).
Svátek Svaté rodiny, neděle 26. prosince
V kostele mše svaté v 7:30, 8:45, 10 a 18 h. Na všech bohoslužbách proběhne
obnova manželských slibů.
Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 1. – 16. ledna 2022 také v naší farnosti.
Pokud byste chtěli přihlásit svoje děti nebo se i sami zapojit, ozvěte se nám
prosím e-mailem na farni_schranka@seznam.cz, rádi vám poskytneme další
informace. Zvláště pro děti je toto koledování pěkným zážitkem, při kterém mají
radost z pomoci druhým.
V předsíni kostela si můžete vzít brožurku Křesťanský advent a Vánoce 2021.
Informace o adventních a vánočních bohoslužbách, betlémech a dalších akcích
v kostelích brněnské diecéze najdete na www.krestanskevanoce.cz.
Milé sestry a bratři,
Kongregace pro kauzy svatých v Římě udělila souhlas k zahájení
kanonizačního řízení otce Martina Středy, kněze a řeholníka Tovaryšstva
Ježíšova. Proto se na vás jako váš biskup obracím se žádostí o sdělení
užitečných informací týkajících se otce Martina Středy. Zvláště vyzývám vás, kdo
můžete podat svědectví o případných milostech obdržených na jeho přímluvu,
nebo je vám známa nějaká překážka pro kanonizační kauzu, abyste ji sdělili do
kanceláře sekretariátu (Petrov 8, 601 43 Brno) do 31. ledna 2022.
Podrobnější informace jsou v textu ediktu, který je zveřejněn na webových
stránkách Biskupství brněnského (www.biskupstvi.cz). A všechny vás prosím
o modlitbu, aby veškeré dění v souvislosti se zahajovaným kanonizačním řízením
otce Martina Středy přineslo duchovní užitek. Děkuji. Váš biskup + Vojtěch Cikrle
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec:
„Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie
a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí.“
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