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FARNÍ DEN Bratři a sestry, Chci ještě jednou všem poděkovat za přípravu
Patrocinia našeho farního kostela minulou neděli. Děkuji všem, kteří přišli
dvě předcházející soboty na brigádu kolem kostela a fary, děkuji všem
ministrantům, kteří se ochotně zapojili do důstojného průběhu liturgie (věřím,
že takový krásny počet ministrantů jednou bude v našem kostele každou
neděli

) Děkuji všem, kteří připravili krásný kulturní program na farní

zahradě. Všem patří veliké díky.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ Bratři a sestry, začal nový školní rok. Prosím
rodiče, kterým záleží na křesťanské výchově svých dětí, ať pošlou své děti
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P. Tomasz Żurek
Kontakt:
Mobil: 732 680 002
Email: favelkabystrice@ado.cz
http://farnost-vbystrice.cz
http://www.farnost-hlubocky.cz

sv. zvlášť pro rodiny s dětmi, které se během roku účastní výuky náboženství
na faře. Jste všichni na tuto mši sv. srdečně zváni. Po mši sv. na faře proběhne
krátké setkáni, kde se děti rozdělí do jednotlivých vyučovacích skupin. Výuka
náboženství začne v pondělí 19. záři.
Rodiče děti z farnosti Hlubočky prosím, ať pošlou přihlášky do náboženství,
pokud je ještě neodevzdali, na farní email favelkabystřice@ado.cz
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – Tento rok začne příprava k přijetí svátosti
biřmování. Chci povzbudit každého, kdo ještě tuto svátost nepřijal, k přípravě.
Zatím je přihlášených 8 zájemců. Prosím, kdo se tento rok chce připravovat
k přijetí této svátosti, ať se mi ozve buď emailem nebo telefonicky. Krátké

organizační setkáni proběhne po mši sv. 30. záři na faře. Biřmování tvoří

poděkování všem Kašparům, Melicharům a Baltazarům v sobotu 1. října

spolu se křtem a eucharistií trojici svátostí, které uvádějí do křesťanského

2022. Víc informací naleznete na nástěnce u kostela.

života. Samozřejmě první a zásadní je křest. On je branou ke spáse i k dalším

FARNÍ KANCELÁŘ V nejbližší době nebudou stabilní úřední hodiny.

svátostem. Připomíná nám to počátky fyzického života. Křtem se rodíme

Pokud potřebujete na faře něco vyřídit, prosím zavolejte na mobil a

k životu s Bohem, biřmováním jsme posilováni v jeho růstu, v eucharistii

domluvíme se na schůzce.

jsme vyživováni Chlebem života. Svátostí biřmování se připodobňujeme

ÚMYSLY NA MŠE SV. V sakristii našich kostelů a kaplí si můžete

apoštolům, kteří o Letnicích přijali slíbeného Ducha svatého. „Nastal den

zapisovat úmysly na mše sv. Zatím je tam hodně volných úmyslů.

letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot,

FARNÍ LISTY Pokud máte zájem si nechat zasílat farní list na vaši

jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A

emailovou adresu, zašlete ji prosím na farní email: favelkabystrice@ado.cz

ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil

Pomůžete tím ušetřit náklady spojené s tiskem. Od poloviny září bude tištěná

jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky,

forma hodně omezená a do budoucna by měla být především pro ty, kteří

jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.“ (Sk 2,1-4)

nemají emailovou adresu anebo pro nemocné, kterým se farní list donáší

NAVŠTĚVY NEMOCNÝCH Moc prosím o nahlášeni telefonický nebo

domů.

emailem nemocné v naší farnosti. Zatím se nikdo nepřihlásil…

SBÍRKY Bystrovany kč; Bukovany kč; Přáslavice 720 kč; Velká Bystřice 11430 kč;

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Každou středu bude ve farním kostele

Hlubočky kč; Děkujeme za vaši štědrost. Příští neděli je sbírka na potřeby naších

ve Velké Bystřici sloužena mše sv. Výjimkou bude každá první středa

farnosti.

v měsíci, kde mše sv. bude sloužena v domově v Hrubé Vodě.
SVÁTOST SMÍŘENÍ Ve svátosti smířeni vám rád posloužím vždy 30 min
před začátkem mše sv., nebo individuálně po domluvě.
POUŤ ZA RODINY A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ Už teď jste
všichni srdečně zváni na pouť do katedrály sv. Václava v Olomouci za nová
kněžská a řeholní povolání, která se uskuteční 24. 9. od 15 h. Prosím, chtějme
se vydat na tuto pouť ke společné modlitbě.
POZVÁNÍ DĚTÍ ZE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: Charita Olomouc zve
tříkrálové koledníky na DEN PRO MALÉ A VELKÉ KRÁLE aneb

Pro zasmání…

