INFO
Bystrc, 10. prosince 2017

č. 17/41

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o to, abychom dobře využili čas přípravy na Vánoce.
Slovo kaplana:
„Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí
ze země, spravedlnost shlédne z nebe.“ (Žl 85, 11n)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 10. prosince: 2. neděle adventní
Středa, 13. prosince: sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek, 14. prosince: sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle, 17. prosince: 3. neděle adventní
Čtení z 2. neděle adventní: Iz 40,1-5.9-11; 2 Petr 3,8-14; Mk 1,1-8
Pozvání:
Neděle, 10. prosince:
Pondělí, 11. prosince:
Čtvrtek, 14. prosince:
Pátek, 15. prosince:
Sobota, 16. prosince:
Neděle, 17. prosince:

17:00; Archa; adventní poetický podvečer
18:45; fara; schůzka členů farní charity
18:00; kostel; modlitba svatého růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
7:30; fara; předvánoční úklid kostela
kostel; dopoledne sbírka vánočního cukroví pro potřebné,
po každé mši svaté nabídka pohlednic pro Adopci na dálku

Oznámení:
Adventní poetický podvečer z díla Bohuslava Reynka se uskuteční tuto neděli
10. prosince od 17 h v Arše. Uvádí moderátor radia Proglas Dušan Baur
a Roberto Scavino. Srdečně Vás zveme!
Předvánoční úklid kostela plánujeme provést v sobotu 16. prosince. Začínáme
po ranní mši svaté cca v 7:30 h. Kolem 9. hodiny se drhnou lavice, což je fyzicky
náročnější práce, na kterou by bylo potřeba 4 – 6 mužů. Budeme moc rádi, když
si vyšetříte chvíli času a přijdete nám pomoci! Pokud máte možnost, přineste si
vlastní kbelíky.
Svatý Mikuláš v Arše – poděkování. V úterý 5. prosince přišel za dětmi do
Archy svatý Mikuláš. Děkujeme všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě této
akce. Fotografie si můžete prohlédnout na www.farnostbystrc.rajce.idnes.cz.
V sakristii si ještě můžete zakoupit různé stolní kalendáře s církevním a
občanským kalendáriem za cenu 65,- a 70,- Kč.

Sbírka vánočního cukroví a finančních prostředků pro potřebné v naší farnosti
proběhne v neděli 17. prosince před každou dopolední mší svatou v předsíni
kostela. Prosíme ochotné farníky, kteří by se chtěli podílet na roznášení cukroví,
aby se dostavili kolem 11 hodiny na faru, kde dostanou balíček s adresou.
Adopce na dálku. Příští neděli (17. 12.) si můžete po každé mši svaté vybrat za
dobrovolný příspěvek pohlednice, perníčky a drobné vánoční dárky a přispět tak
pro Adopci na dálku v dalším školním roce. V současné době podporujeme
Madavu, Nagaraje a Stephena. Více na našich farních webových stránkách.
Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi bude v pátek 22. prosince od 14
hodin ve farním kostele.
Bohoslužby na 4. neděli adventní a na Štědrý večer:
Kostel: V sobotu 23. prosince bude v 18:00 mše svatá s nedělní platností.
V neděli 24. prosince budou dopoledne pouze dvě mše svaté - v 7:30 a v 8:45.
Odpoledne bude sloužena v 16:00 mše svatá pro děti a ve 22:00 půlnoční mše.
Archa: Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin.
Pokud máte zájem, aby Betlémské světlo zahořelo i u vás doma, vhoďte lístek
s adresou (jméno, ulice, číslo domu i patro!) do krabice připravené o adventních
nedělích v předsíni kostela. Tyto údaje můžete také zaslat na e-mail
betlembystrc@gmail.com. Betlémské světlo budou roznášet na Štědrý
den dopoledne mezi 10. a 12. h bystrčtí skauti nebo si ho můžete v tento den
osobně vyzvednout od 7.30 do 12 h v předsíni kostela a od 10 do 12 h v Arše.
Otevřený kostel s betlémem bude možné navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1.
od 14 do 17.30 h, Archu s betlémem ve stejné dny od 14 do 18 h. Pokud byste
si mohli vzít v té době hodinovou službu, prosíme, zapisujte se v sakristii kostela.
Zveme vás na sváteční setkání u živého betléma, které se uskuteční v pondělí
25. prosince od 16 h na náměstí 28. dubna u kostela. Společně si zazpíváme
vánoční koledy a můžete se těšit na setkání se svatou rodinou. Do průvodu
k jesličkám se mohou zapojit všichni příchozí (děti i dospělí) v pastýřském
oblečení s dary pro Ježíška (cukroví a ovoce pro potřebné spoluobčany).
Hledáme nové tříkrálové koledníky - děti i dospělé vedoucí. Do sbírky se
mohou zapojit jak celé rodiny, tak i jednotlivci. Koledovat je možné v době od 1.
do 14. ledna ve vestibulech supermarketů v Bystrci. Děti koledování baví a těší
je, že i ony mohou být prospěšné druhým. V případě zájmu se ozvěte pastorační
asistentce Evě Máchové (farabystrc@volny.cz, mob. 728 053 553), která vám
ráda sdělí všechny potřebné informace. www.trikralovasbirka.cz
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