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Adventní a vánoční bohoslužby v Bystrci:
(o) = bohoslužbu plánujeme přenášet on-line
Neděle, 19. prosince: 4. neděle adventní
Pátek, 24. prosince: Štědrý den
Slavnost Narození Páně – vigilie
Mše svatá v kostele v 16 (o) a ve 22 h.
Půlnoční bohoslužba v Arše ve 24 h.
Sobota, 25. prosince: Slavnost Narození Páně
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45, 10 (o) a v 18 h.
Neděle, 26. prosince: Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45, 10 (o) a v 18 h.
Při bohoslužbách proběhne obnova manželských
slibů.
Pondělí, 27. prosince: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,
patrona našeho kostela
Mše svatá v kostele 18 h s žehnáním vína.
Úterý, 28. prosince:
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Mše svatá v Arše v 18 h.
Středa, 29. prosince:
Mše svatá v kostele v 18 h. (o)
Čtvrtek, 30. prosince:
Mše svatá v kostele v 7 h.
Pátek, 31. prosince:
Mše svatá v kostele v 16 h (o) na poděkování za
přijaté dary s prosbou o Boží pomoc do nového
roku. Ve 23:30 h v kostele společná děkovná
modlitba před půlnocí.
Sobota, 1. ledna:
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek
Mše svaté v kostele v 7.30, 8.45, 10 (o), a v 18 h.
Neděle, 2. ledna:
2. neděle po Narození Páně
Čtvrtek, 6. ledna:
Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá v kostele v 7 a v 18 h. (o)
Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele tuto neděli 19. prosince od 16 do
19 h.
Vyučování náboženství proběhne ještě v pondělí a v úterý (20. a 21. prosince),
poté bude pokračovat až od pondělí 3. ledna.
V neděli 19. prosince můžete finančně podpořit potřebné rodiny z naší
farnosti. Peníze je možné předat ženám z farní charity po každé dopolední mši
svaté v předsíni kostela. Cukroví letos z hygienických důvodů vybírat nebudeme.

Otevřený kostel s betlémem můžete navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1. od 14 do
17.30 hodin. Pokud byste si mohli vzít v té době hodinovou službu, prosíme,
zapisujte se v sakristii.
Ke společné děkovné modlitbě před půlnocí vás srdečně zveme do kostela
v pátek 31. prosince od 23:30 hodin.
Betlémské světlo bude k dispozici na Štědrý den v předsíni kostela od 7:30
do odpolední mše svaté a 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.
V sakristii nabízíme několik druhů stolních kalendářů za 69 Kč a stolní kalendář
na podporu stavby kostela v Brně – Líšni za 70 Kč.
Na Štědrý den vyjde farní občasník Setkání na téma „Trpělivost“. Můžete si
ho vzít v předsíni kostela.
V předsíni kostela je také k dispozici omezené množství tištěných brožurek
Křesťanský advent a Vánoce 2021. Informace o adventních a vánočních
bohoslužbách, betlémech, koncertech a dalších akcích v kostelích brněnské
diecéze najdete na stránkách www.krestanskevanoce.cz.
Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 1. – 16. ledna 2022 také v naší farnosti.
U kostela bude možné finančně přispět ve čtvrtek 6. ledna po večerní
bohoslužbě nebo po mších svatých v neděli 8. ledna. Pokud byste chtěli přihlásit
své děti nebo se sami zapojit do koledování, ozvěte se prosím e-mailem na
farni_schranka@seznam.cz do konce prosince. Na spolupráci s vámi se těší
Ludmila Bartoňková a Eva Máchová.
V neděli 9. ledna můžete shlédnout tradiční Tříkrálový koncert, který bude
vysílán od 18 h na ČT1.
Společenství seniorů se sejde ve středu 5. ledna v 16 hodin na faře.
Další příprava ke svátosti biřmování proběhne v neděli 9. ledna v 19 h na faře.
Toto je poslední Info letáček v letošním roce, příští vyjde až v neděli 9. ledna.


Přejeme všem farníkům požehnané a radostné vánoční svátky.
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