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Z církevního kalendáře:
Neděle, 21. listopadu: slavnost Ježíše Krista Krále
Pondělí, 22. listopadu: sv. Cecílie, panny a mučednice
Středa, 24. listopadu: sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Neděle, 28. listopadu: 1. neděle adventní
Čtení ze slavnosti Ježíše Krista Krále: Dan 7,13-14; Zj 1,5-8; Jan 18,33b-37
Pozvání:
Neděle, 21. listopadu:
Úterý, 23. listopadu:
Pátek, 26. listopadu:
Neděle, 28. listopadu:
Neděle, 28. listopadu:

16:00; kostel; koncert skupiny Listověj
18:00; Archa; mše svatá k výročí požehnání Archy
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
dopoledne; kostel; žehnání adventních věnců
19:00; kostel; příprava ke svátosti biřmování

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
Mše svatá k 27. výročí požehnání Archy bude sloužena v úterý 23. listopadu.
Žehnání adventních věnců proběhne v neděli 28. listopadu při dopoledních
bohoslužbách.
Příprava ke svátosti biřmování pokračuje v neděli 28. listopadu v 19 hodin na
faře v Bystrci.
Svatý Mikuláš přijde do Archy v pátek 3. prosince po dětské mši svaté, která
začíná v 16:30 hodin.
V neděli 5. prosince je od 17 hodin v Arše plánovaná beseda s manželi
Barešovými, kteří prožili v rámci salesiánského projektu Adopce na blízko osm
měsíců v Zambii.
Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu 11. prosince. Budeme moc rádi,
když si na toto dopoledne vyšetříte čas a přijdete nám pomoci.
Brožurku Průvodce adventem si můžete zakoupit za 9 Kč v sakristii a také si
zde můžete vybrat z několika druhů stolních kalendářů. Cena 69 Kč.

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
Nové protikoronavirové podmínky pro veřejné akce začnou platit v pondělí 22.
listopadu. Bohoslužeb se ale nedotknou, protože ty spadají do podmínek podle
práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Při bohoslužbách
tedy nadále platí tyto podmínky:
 Rozestupy 1,5 metru kromě osob ze společné domácnosti
 Desinfekce rukou
 Nošení roušek
Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch
pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník
musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.
Více na tomto odkazu: www.cirkev.cz/cs/aktuality/211119nova-opatreni-platnaod-22-listopadu-2021-se-bohosluzeb-nedotknou
Ignaciánský examen. V rámci jubilejního roku sv. Ignáce z Loyoly (500 let od
jeho obrácení v r. 1521) nabízí Tovaryšstvo Ježíšovo nové materiály (kartičky)
vycházející z ignaciánských exercicií, které mohou být užitečné těm, kdo chtějí
dělat pokroky v duchovním životě. Kartičky je možno objednat na info@jesuit.cz.
Aplikace Ignaciánský examen je také zdarma ke stažení pro Android nebo iOS.
Examen je 10 - 15 minut dlouhá modlitba. Jde o systematický zácvik a postupné
učení se vidět Boží přítomnost v událostech, v druhých lidech i v nás samotných.
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