INFO
Bystrc, 17. prosince 2017

č. 17/42

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o radost z blízkosti Boha.
Slovo faráře:
„Hospodin mě poslal zvěstovat radostnou zprávu chudým a obvázat ty, jimž puká
srdce.“ (srv. nedělní liturgie)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 17. prosince: 3. neděle adventní
Neděle, 24. prosince: 4. neděle adventní
Čtení z 3. neděle adventní: Iz 61,1-2a.10-11; 1 Sol 5,16-24; Jan 1,6-8.19-28
Pozvání:
Neděle, 17. prosince: kostel; dopoledne sbírka vánočního cukroví pro potřebné,
po každé mši sv. nabídka pohlednic pro Adopci na dálku
Čtvrtek, 21. prosince: 18:00; kostel; modlitba svatého růžence
Pátek, 22. prosince: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
od 14 hodin příležitost ke svátosti smíření
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.
Na Boží hod vánoční v pondělí 25. prosince budou v kostele mše svaté v 7:30,
8:45, 10 a 18 hod. O svátku sv. Štěpána v úterý 26. prosince budou mše svaté
pouze dopoledne: v 7:30, 8:45 a 10 hod.
Oznámení:
Sbírka vánočního cukroví a finančních prostředků pro potřebné v naší farnosti
proběhne tuto 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. Tuto 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.
Příští neděli vyjde nové číslo farního občasníku Setkání. Téma vánočního
čísla bude věnováno babičkám a dědečkům.
Pokud máte zájem, aby Betlémské světlo zahořelo i u vás doma, vhoďte lístek
s adresou (jméno, ulice, číslo domu i patro!) do krabice připravené tuto neděli 17.
prosince v předsíni kostela. Tyto údaje můžete také do 23. prosince zaslat na
e-mail betlembystrc@gmail.com. Betlémské světlo budou roznášet na Štědrý
den dopoledne mezi 10. a 12. h bystrčtí skauti nebo si je 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. Pro koledníky jsou připraveny
nové kostýmy. www.trikralovasbirka.cz
V neděli 7. ledna 2018 v 16 hodin se v Bystrci v kostele sv. Janů uskuteční již
tradiční benefiční koncert. Výtěžek koncertu poputuje na Ligu vozíčkářů v Brně.
Účinkují: Zuzana Černá, Alice Ondrejková, Jan Ondrejka, Pavel Borský - zpěv,
Martin Flašar - housle, Kateřina Stávková - viola da gamba, Kamila Dubská cembalo, varhany. Závěrem koncertu bude zpívání koled s publikem, srdečně vás
všechny zveme! www.ossc.cz; www.ligavozic.cz
Na rok 2018 chystáme v Arše další cyklus cestovatelských podvečerů
(vždy v neděli v 17 h)
14. 1. Miroslav Boris: Kappadokie - země prvních křesťanů
11.2. Karel Kašpárek: Hory Černé Hory
11.3. František Zajíček: Pěší poutě na Velehrad ve 21. století
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