INFO
Bystrc, 28. října 2018

č. 18/35

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Prosme za budoucnost naší země.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. října:
slavnost Výročí posvěcení kostela
Čtvrtek, 1. listopadu: slavnost Všech svatých – doporučený svátek
mše svatá v kostele v 7 a v 18 h (poté dušičková
pobožnost), v Arše ve 20 h
Pátek, 2. listopadu:
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše svatá v kostele v 18 h (poté dušičková pobožnost),
mše sv. v Arše v 16:30 h
první pátek v měsíci
Neděle, 4. listopadu: 31. neděle v mezidobí
Liturgické čtení v neděli 28. října bude ze slavnosti Posvěcení kostela.
Pozvání:
Neděle, 28. října:
Pondělí, 29. října:
Úterý, 30. října:
Úterý, 30. října:
Čtvrtek, 1. listopadu:
Pátek, 2. listopadu:
Sobota, 3. listopadu:
Sobota, 3. listopadu:
Neděle, 4. listopadu:
Neděle, 4. listopadu:

8:30 – 10:00; fara; otevřena farní knihovna
bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
8:35; dopravní uzel ZOO; vycházka pro seniory
17:15; Archa; modlitba růžence se zpěvem z Kancionálu
17:30; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 17:00; kostel; celodenní adorace
od 14 do 18 h příležitost ke svátosti smíření
po ranní mši svaté; kostel; pobožnost k Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie
9:00; fara; ministrantská schůzka
dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
19:00; fara; příprava na svátost biřmování

Oznámení:
Změna času. Od této neděle 28. října budou všechny večerní mše svaté
v kostele a úterní mše v Arše začínat v 18 hod.
Misijní neděle - poděkování. Při akci Misijní koláč bylo vybráno 11 616,- Kč.
Kostelní sbírka na misie činila 39 004,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo
jakýmkoliv způsobem podpořili akci misijního díla!

Minulou neděli vyšel občasník bystrcké farnosti Setkání. Zbývající výtisky
jsou zdarma k dispozici v předsíni kostela.
V sakristii si můžete vybrat z několika stolních kalendářů s katolickým
kalendáriem. Jejich seznam a ceny najdete na vývěsce v předsíni kostela.
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.
Poslední letošní vycházka pro seniory. Klub seniorů od svatých Janů zve na
vycházku z Rozdrojovic do Bystrce. Sraz v úterý 30. října v 8:35 - dopravní uzel
ZOO. Odjezd autobusu č. 302 v 8:43 hod. Vycházky budou pokračovat od března
příštího roku.
V pátek 2. listopadu je pro naši farnost předepsaný adorační den. V době od
8 do 17 hodin můžete navštívit kostel k soukromé modlitbě před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní.
Setkání rodičů dětí, které se připravují k I. svatému přijímání, se uskuteční
v pátek 16. listopadu po dětské mši svaté (v 17:15 h) v Arše.
Živý betlém 2018. Hledáme děti ve věku 6 - 10 let, které by se 25. prosince
odpoledne zapojily do scénky u živého betléma. Nácviky budou probíhat od
listopadu vždy v pátek od 17 h v Arše. Zájemci se mohou přihlásit u pana Marka
Borského, e-mail: marabora@centrum.cz, mob. 731 907 688.
V sobotu 20. října se uskutečnil 18. ročník farního turnaje v tenisu. Zúčastnilo
se čtrnáct hráčů a hráček ve dvouhře a sedm párů ve čtyřhře. Ve dvouhře zvítězil
J. Lamparter, který porazil L. Dobešovou 6:1, 3. místo obsadili M. Králíček a V.
Pavlíček. Vítězem čtyřhry se stal pár P. + J. Lamparterovi, který zvítězil 6:0 nad
dvojicí L. Dobešová + J. Stehlíková, 3. místo získali J. Dolníček s M.
Lamparterem a V. Pavlíček s P. Vyškovským. Podrobné výsledky najdete na
www.faby.cz.
Žabovřeské rozmlouvání s reportérem Josefem Pazderkou. Farnost v Brně Žabovřeskách pořádá v kostele Panny Marie - Pomocnice ve středu 7. listopadu
od 19 h další setkání v rámci Žabovřeského rozmlouvání, tentokrát s novinářem,
někdejším zahraničním reportérem české televize v Rusku a Polsku Josefem
Pazderkou na téma Média v časech „fake-news“.
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