INFO
Bystrc, 24. prosince 2017

č. 17/43

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme o čisté a pokorné srdce, otevřené pro narozeného Spasitele.
Slovo faráře:
„Ať vírou poznáváme hlubiny vánočního tajemství a čerpáme z něho sílu
k opravdové lásce.“ (z liturgie)
Z církevního kalendáře:
Neděle, 24. prosince: 4. neděle adventní
Mše svatá v kostele v 7.30 a v 8.45 h.
Slavnost Narození Páně – vigilie
Mše svatá pro děti v kostele v 16 h, půlnoční mše
ve 22 h v kostele a ve 24 h v Arše.
Pondělí, 25. prosince: Slavnost Narození Páně
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45, 10 a v 18 h.
Úterý 26. prosince:
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svatá v kostele v 7.30, 8.45 a v 10 h.
Středa, 27. prosince: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, patrona
našeho kostela
Mše svatá v 18 h kostele s žehnáním vína.
Čtvrtek, 28. prosince: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Mše svatá v kostele v 7 h.
Neděle 31. prosince: Svátek Svaté rodiny
Mše svaté v 7.30, 8.45 a v 10 h v kostele s obnovou
manželských slibů.
Mše svatá v kostele v 16 h na poděkování
a prosbu o Boží pomoc do nového roku,
ve 23.30 děkovná modlitba před půlnocí.
Pondělí, 1. ledna:
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek
Mše svaté v kostele v 7.30, 8.45, 10 a v 18 h.
Sobota, 6. ledna:
Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek
Mše svatá v kostele v 7 a v 18 h.
Neděle, 7. ledna:
Svátek Křtu Páně
V týdnu mezi vánočními svátky nebudou v Arše mše svaté.
Ve čtvrtek 28. prosince nebude modlitba svatého růžence v kostele.
V pátek 29. prosince odpadá celodenní adorace v kostele.
Na první pátek 5. ledna se bude zpovídat až od 17 h.

Pozvání:
Pondělí, 25. prosince:
Neděle, 31. prosince:
Středa, 3. ledna:
Čtvrtek, 4. ledna:
Pátek, 5. ledna:
Neděle, 7. ledna:

16:00; u kostela; živý betlém
23.30; kostel; děkovná modlitba před půlnocí
16:00; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence

Oznámení:
Dnes vychází nové číslo farního občasníku Setkání. Můžete si je vyzvednout
v předsíni kostela.
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.
Zveme vás na sváteční setkání u živého betléma, které se uskuteční v pondělí
25. prosince od 16 h na náměstí 28. dubna u kostela. 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).
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.
Děkujeme všem, kdo minulou sobotu pomohli s úklidem kostela.
Tříkrálová sbírka 2018. V kostele bude možné finančně přispět 6. ledna po mši
svaté v 18 hodin a v neděli 7. ledna po každé mši svaté (v předsíni kostela).
Výtěžek z koledy je určen pro Charitu ČR – především na projekty pro potřebné
v našem regionu.
Farní charita upřímně děkuje všem, kdo přispěli do sbírky vánočního cukroví a
finančních prostředků pro potřebné v naší farnosti. Díky vaší štědrosti jsme mohli
roznést 37 balíčků a rozdat 17.726,- Kč.
Adopce na dálku. Pro děti v Indii bylo věnováno celkem 30.248 Kč. Společně tak
můžeme nadále poskytnout školné Nagarajovi, Madavovi, Stephenovi, dvěma
novým dětem a ještě přispět na projekt Komplexní rozvoj žen a jejich rodin
v oblasti Chikmagalur. Podrobnější informace i nové dopisy od našich dětí budou
na nástěnkách. Bůh vám žehnej za vaši štědrost.
Příští Info vyjde v neděli 7. ledna.
Přejeme všem farníkům požehnané a radostné vánoční svátky.
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