INFO
Bystrc, 14. listopadu 2021

č. 21/34

Z církevního kalendáře:
Neděle, 14. listopadu: 33. neděle v mezidobí
Středa, 17. listopadu: sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle, 21. listopadu: slavnost Ježíše Krista Krále
Pozvání:
Neděle, 14. listopadu: 19:00; fara; příprava ke svátosti biřmování
Pátek, 19. listopadu: 8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
Neděle, 21. listopadu: 16:00; kostel; koncert skupiny Listověj
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 14. listopadu v 19 hodin na
faře v Bystrci.
Srdečně zveme na koncert hudební skupiny Listověj, který se uskuteční
v neděli 21. listopadu od 16 h v našem farním kostele. Budete si moci
poslechnout zhudebněné básně Jana Zahradníčka. Vstupné dobrovolné.
www.listovej.cz
Aktuální epidemiologická opatření na církevních akcích (od 1. listopadu)
Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření
a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na
bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné
a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející,
čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.
Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním
nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci
povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví.
Plnomocné odpustky je letos možné získat z důvodu pandemie Covid-19 po
celý měsíc listopad. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova
letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.
Mše svatá k 27. výročí požehnání Archy bude sloužena v úterý 23. listopadu.
Žehnání adventních věnců proběhne v neděli 28. listopadu při dopoledních
bohoslužbách.
Svatý Mikuláš přijde do Archy v pátek 3. prosince po dětské mši svaté, která
začíná v 16:30 hodin.

Napište do farního občasníku Setkání na téma Trpělivost. „Lidé mají tu
trpělivost hledat v písku diamanty nebo perly v moři; ale aby hledali v lidech
vzácné a podivné dary od pánaboha, aby nepřišly nazmar, to je ani nenapadne.
A to je veliká chyba.“ Tento výrok spisovatele Karla Čapka nás v čase adventním
může přimět k zamyšlení, jak se v běhu všedních dnů dokážeme zastavit a čekat.
Máte nějaký osvědčený recept na trpělivost? Podělte se o něho a inspirujte tak
druhé. Uzávěrka dalšího čísla farního občasníku Setkání je 28. listopadu. Své
příspěvky posílejte na <farni_schranka@seznam.cz>.
Výzva pro rodiče: V návaznosti na příští číslo Setkání, které bude věnováno
tématu „Trpělivost“, máme prosbu k farníkům - zejména rodičům malých dětí.
Zajímá nás, jak s nimi prožíváte advent a čím konkrétně je vedete k trpělivosti,
aby čas zbývající do Vánoc nebyl jen prázdným čekáním, ale byl pro vás i pro ně
opravdu smysluplně vyplněn... Jaké prostředky k tomu využíváte? Kde se
inspirujete? Podělte se s ostatními a pošlete nám prosím do 23. listopadu na mail
<farni_schranka@seznam.cz> váš (klidně i stručný) tip. Ozvat se můžete
samozřejmě i vy, kteří už máte děti odrostlejší. Z došlých odpovědí bychom pak
rádi sestavili inspirativní návodníček a předložili vám ho začátkem adventu.
Redakční tým Setkání
Diecézní charita Brno hledá pracovníka na pozici Pečovatel/ka v Domově
pokojného stáří Kamenná v Brně. Kontakt: zuzana.malachova@brno.charita.cz,
tel. 731 630 811, http://brno.charita.cz/kariera.
Duchovní obnova určená pro mladé muže od 17 do 35 let, zaměřená na
rozlišování povolání, se uskuteční ve dnech 26. – 28. 11. 2021 v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci. Duchovní obnovu povede P. Jiří Janalík, spirituál
Biskupského gymnázia v Brně. Informace a přihlašování je možné na adrese
<https://www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/>.
Synoda o synodalitě „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“
Předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner po setkání s papežem Františkem
v Římě na téma synody uvedl: „Papež zdůrazňoval, že nejde o to, něco vyřešit,
ale především, abychom tento proces žili,“ protože – dodal dále předseda
českého episkopátu – každá skupina ve farnosti, která se synodální cestě otevře,
každý, kdo vykročí na cestu otevřenosti, bude trpělivě a v lásce naslouchat
druhému a bude chtít poznat, co je Boží vůle, udělal veliký krok k uzdravení
církve ve svém konkrétním prostředí. „Papež říká, že výsledkem synody nemá
být dokument, který skončí v knihovně, ale chce, aby tento proces probíhal
a uzdravoval.“
Aktuální informace najdete na www.cirkev.cz a na www.biskupstvi.cz/synoda.
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