INFO
Bystrc, 30. října 2022

č. 22/33

Z církevního kalendáře:
Neděle, 30. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Úterý, 1. listopadu: slavnost Všech svatých – doporučený svátek
mše svatá v kostele i v Arše v 18:00
Středa, 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše svatá v kostele v 7:00 a v 18:00
adorační den farnosti
Pátek, 4. listopadu: sv. Karla Boromejského, biskupa
I. pátek v měsíci
Neděle, 6. listopadu: 32. neděle v mezidobí
Čtení z neděle 30. října: Mdr 11,22 – 12,2; 2 Sol 1,11 – 2,2; Lk 19,1-10
Pozvání:
Pondělí, 31. října:
8:30; dopravní uzel ZOO; vycházka s Klubem seniorů
Úterý, 1. listopadu: od 16:00 do 18:00; příležitost ke svátosti smíření
Středa, 2. listopadu: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
od 16:00 do 18:00; příležitost ke svátosti smíření
16:00; fara; společenství seniorů
Čtvrtek, 3. listopadu: 18:00; kostel; modlitba sv. růžence
Pátek, 4. listopadu: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
Neděle, 6. listopadu: dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
Oznámení:
Poděkování. Při sbírce na misie minulou neděli bylo vybráno 41 075 Kč
a na "Misijní koláč" jste darovali 16 400 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým
dárcům i všem, kdo se podíleli na organizaci sbírky, a také dětem a rodičům,
kteří se zapojili do obětního průvodu při „desáté“ mši svaté.
Zbývající výtisky farního občasníku Setkání na téma „Co mě obohacuje“ si
můžete vyzvednout v předsíni kostela.
Od této neděle dochází ke změně času večerních bohoslužeb. Všechny
večerní mše svaté v kostele a úterní mše v Arše budou začínat již v 18 hodin.
Klub seniorů od sv. Janů zve na vycházku Žebětínský rybník - Ríšova. Sraz
v pondělí 31. října v 8:30, dopravní uzel ZOO. Odjezd autobusu č. 52 v 8:43.
Ujdeme asi 5 km středně náročným terénem.

Příležitost ke svátosti smíření v kostele máme půl hodiny před každou mší
svatou a také v úterý 1. 11. a ve středu 2. 11. od 16 do 18 h a v pátek 4. 11.
od 14 do 18 h.
Mše svatá v úterý 1. 11. (na slavnost Všech svatých) bude sloužena
v kostele i v Arše v 18:00. Ve středu 2. 11. (na „Dušičky“) bude mše svatá
v kostele ráno v 7:00 a večer v 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.
Středa 2. listopadu je v naší farnosti adoračním dnem a také dnem, kdy se
bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci modlí za naši
farnost. V době od 8 do 17 h můžete navštívit kostel k soukromé modlitbě
před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Děkujeme všem, kdo se zapsali
k hodinové službě.
Společenství seniorů se sejde ve středu 2. listopadu na faře, tentokrát již
v zimním čase od 16 hodin. Srdečně vás zveme, přijďte s námi prožít chvíle
společného sdílení, modlitby a zamyšlení nad úryvkem z Písma svatého.
Klub seniorů od sv. Janů pořádá podzimní setkání klubu ve čtvrtek
3. listopadu v 15:00 hod. ve Společenském centru. Zveme všechny bystrcké
seniory ke společnému popovídání a zpívání. Bude i malé občerstvení.
Hudební program zajistí amatérské folklorní sdružení.
Vstup do adventu se sv. Cecílií aneb Hraje a zpívá celá farní rodina
proběhne v sobotu 26. listopadu v Arše od 16:30 hodin. Na závěr bude
žehnání adventních věnců.
Brněnský biskup Pavel Konzbul zve všechny zájemce na pásmo katechezí
s tématem „Sedm skutků milosrdenství“, které se bude konat vždy v pátek
4., 11. a 18. listopadu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Tematické
katecheze zaznějí po bohoslužbě, která začíná v 17:30 hodin.
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