ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÁ BYSTŘICE A HLUBOČKY

POŘAD BOHOSLUŽEB
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Mše sv.

FARNÍ LIST
XXXI. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7. 11. – 13. 11. 2022
FARNÍ LISTY Prosím každého, kdo používá emailovou adresu, aby využil

VELKÁ
BYSTŘICE

BUKOVANY

HLUBOČKY
VELKÁ
BYSTŘICE
PŘASLAVICE
VELKÁ
BYSTŘICE
HLUBOČKY

NE
13.11.
BUKOVANY

18.15 Svátek
posvěcení
lateránské
baziliky
Památka sv.
17.00 Lva Velikého,
papeže a
učitele církve

Za zemřelou Editu i
Wojtěcha

17.00 Památka sv.
Martina,
18.15 biskupa

Volný úmysl

na brigádu, obětavě věnovali svůj čas a pomohli s pokračováním vyklízení

Na úmysl dárce

prostor, které budou procházet rekonstrukcí. Děkuji za přípravu výborného

Za zemřelého
manžela a rodiče

tento způsob k zasílání farních listů. Prosím zašlete svou emailovou adresu
na farní email: favelkabystrice@ado.cz Pomůžete tím ušetřit náklady spojené
s tiskem. Tištěná forma je především pro starší, nebo ty, kteří nemají
emailovou adresu, anebo pro nemocné, kterým se farní list donáší domů.
Děkuji za spolupráci.
PODĚKOVÁNÍ Chci moc poděkovat všem, kteří přišli včera v sobotu na faru

guláše a buchet, které nám dodávaly chuť k práci.
Mše sv. s nedělní
platnosti
8.00
Za zemřelou Irenu
33. NEDĚLE Ondrakovou
9.30 V MEZIDOBÍ Za živou a zemřelou
rodinu Mikiskovu a
Belžíkovu a duše
v očistci
11.00
Za zemřelé rodiče,
manžela a bratry
17.30

Duchovní služba
Římskokatolické farnosti Velká Bystřice a Hlubočky.
P . T o m a s z Żu r e k
Kontakt:

Moc si toho vážím.

Zároveň prosím, kdo může přijít na brigádu v sobotu 12. 11. a pomoct
v pokračování vyklízení, budeme všichni moc rádi. Sejdeme se na faře od 8 h.
EKONOMICKÁ RADA Setkáni ekonomické rady farnosti Velká Bystřice se
uskuteční v úterý 8. 11. na faře v 18.30.
SPOLČO MLADÝCH Společenství středo a vysokoškolské mládeže bude
v sobotu 12. 11 v 18. 30 na faře ve Velké Bystřici.
KRAJÍC CHLEBA PRO CHUDÉ Charita Olomouc každoročně prosí
o pomoc při sbírce „Krajíc chleba pro chudé“. Pomoc může mít finanční i
materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištěni jídla pro lidi bez domova.
13. listopadu před a po mši svaté v kostele v Hlubočkách můžete přinášet

Mobil: 732 680 002

potraviny, které chcete věnovat lidem v nouzi. Potřebujeme především rýži,

Email: favelkabystrice@ado.cz

brambory, luštěniny, těstoviny, mouku, cibuli, polévkové koření, sůl, pepř,

http://farnost-vbystrice.cz
http://www.farnost-hlubocky.cz

olej, ocet, čaj, kávu, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy, či dle dohody další

potraviny (mrkev, celer, česnek, vejce a jiné). Finančně můžete přispět na

FARNÍ KNIHOVNA Milí přátelé, ráda bych vás opět po nějaké době

konto Krajíc chleba pro chudé v průběhu celého

povzbudila k návštěvě farní knihovny. Je pro vás každou neděli otevřená a v ní

roku č. účtu

107-8921490207/0100.

dobrá káva i velké množství knih. Jednou z publikací, která přibyla v loňském

VYSÍLÁNÍ MŠE SV. Z FARNÍHO KOSTELA Pokud se ze závažných

roce, je román F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi. Je to jedno

důvodu nemůžete zúčastnit mši sv. v kostele, můžete ji zhlédnout na novém

z nejzásadnějších děl světové literatury, ale nikoliv jen jako mrtvá položka

YouTube kanále. Stačí do vyhledavače na YouTube napsat: farnost VB

literárního kánonu, ale jako dílo stále živé, čtené. Nejednou jsem od někoho

MINISTRANTI Prosím rodiče, aby povzbudili své syny k ministrantské

slyšela, že ta kniha patřila v jeho životě k těm přelomovým či že se k ní stále

službě během mše sv. Je to krásná služba především Bohu a také cele naší

znova vrací. To stálé navracení se děje i na divadelních jevištích či

farnosti. Včera v sobotu 13 ministrantů strávilo odpoledne na společném

ve filmových zpracováních. V tuto chvíli vím třeba minimálně o čtyřech

výjezdu na bowling do Olomouce. Byl to krásny čas, kde jsme se také mohli

českých divadelních scénách, které tuto inscenaci hrají. Vraťme se ale

lepé vzájemně poznat. Chtěl bych začít pravidelné schůzky ministrantů.

ke knize – knize o Bohu, otci a synech. Román má mnoho vrstev, dá se číst

Naplní schůzky bude společná modlitba, hry a formace ministrantských

různými způsoby, probouzí otázky, a právě i tam, kde klade člověku jistý

dovedností. Nebude chybět také něco dobrého na zub 😊 První ministrantská

odpor, může proměňovat pohled. Tereza Šustková

schůzka bude v sobotu 3. prosince na faře ve Velké Bystřici. Začátek v 10 h.

SVÁTOST SMÍŘENÍ Ve svátosti smíření vám rád posloužím vždy 30 min

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ Ve středu 9. 11. po večerní mši sv. jste srdečně zváni

před začátkem mše sv., nebo individuálně po domluvě.

na faru na setkání nad Biblí. Jedna se o společnou modlitbu a rozjímání textu

FARNÍ KANCELÁŘ V nejbližší době nebudou stabilní úřední hodiny.

Evangelia, které zazni v neděli během mše sv. Jsou zváni všichni, zvlášť ti,

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

kteří v neděli vykonávají službu lektora Božího slova. Délka setkáni je zhruba

domluvíme se na schůzce.

na 30 min.

SBÍRKY

ADVENTNÍ VĚNCE – SV. ANNA

Velká Bystřice 5295 Kč; sbírka 2.11 2770 Kč Hlubočky 3215 Kč; Děkuji za

Milí farníci, pokud můžete, prosíme darujte chvojí z tújí, jedlí a borovic

individuální dary na postupnou rekonstrukci fary. Věnovali jste 10tisic.

na výrobu adventních věnců pro DPS sv. Anny. Chvojí přijímáme

Děkujeme za vaši štědrost!

do 22. listopadu v DPS. Předem děkujeme.

Příští neděli je sbírka na potřeby našich farností.

Výroba adventních věnců bude probíhat ve čtvrtek 24. 11. od 9 h v DPS
sv. Anny, kdo z vás se bude chtít připojit, bude vítán. Kamila Šišaková

Bystrovany Kč;

Bukovany

1600

Kč;

Přáslavice

270 Kč;

