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Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. listopadu: 1. neděle adventní
Úterý, 30. listopadu: svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek, 3. prosince:
sv. Františka Xaverského, kněze
I. pátek v měsíci
Neděle, 5. prosince: 2. neděle adventní
Čtení z 1. neděle adventní: Jer 33,14-16; 1 Sol 3,12 – 4,2; Lk 21,25-28.34-36
Pozvání:
Neděle, 28. listopadu: dopoledne; kostel; při bohoslužbách žehnání adventních
věnců
Neděle, 28. listopadu: 19:00; kostel; příprava ke svátosti biřmování
Středa, 1. prosince:
16:00; fara; společenství seniorů
Pátek, 3. prosince:
8:00 – 17:30; kostel; celodenní adorace
Pátek, 3. prosince:
14:00 – 18:00; kostel; příležitost ke svátosti smíření
Neděle, 5. prosince: dopoledne; kostel; výměna lístků Živého růžence
Neděle, 5. prosince: 17:00; Archa; beseda o misiích v Zambii
(Upozorňujeme, že vzhledem k vyvíjející se pandemické situaci může dojít ke
změnám v připravovaných akcích, aktuálně o nich budeme informovat na
www.faby.cz).
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.
Farníci Jenda a Anička Barešovi, kteří byli v rámci salesiánského projektu Adopce
na blízko sedm měsíců jako dobrovolníci v Africe, vás zvou na cestovatelský
podvečer "Na skok v Zambii", kde vám poví o své cestě. Beseda je plánována
na neděli 5. prosince od 17 hodin v Arše.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se mohou zúčastnit jen ti, kdo jsou proti
covidu plně očkovaní nebo po prodělání onemocnění v posledních 180 dnech.
Předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu 11. prosince. Začneme ráno po
mši svaté (cca v 7:30 hodin), ale zapojit se můžete i později. Budeme potřebovat
také muže, kteří by si vzali na starost drhnutí lavic, což je fyzicky namáhavější
práce. Budeme moc rádi, když si vyšetříte čas a přijdete nám pomoci.

Svatý Mikuláš do Archy nepřijde. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické
situace a na základě doporučení zdravotníků se letos setkání se svatým
Mikulášem v Arše konat nebude. Děkujeme za pochopení.
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 28. listopadu. Své
příspěvky posílejte na <farni_schranka@seznam.cz>.
Rovněž nám můžete ještě posílat různé tipy a nápady na prožívání
adventního času s dětmi. 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?
Můžete také přiložit fotografie vašich adventních věnců, nápaditých kalendářů
apod. Za spolupráci děkuje redakční tým občasníku Setkání.
Adventní inspirace od bystrckých farníků včetně dalších užitečných odkazů
najdete na farních webových stránkách www.faby.cz.
Vláda ČR 25. listopadu vyhlásila pro celé území republiky opětovně
nouzový stav kvůli stále se zhoršující situaci pandemie covid-19.
Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění, při bohoslužbách
nadále platí tato protiepidemická opatření:
 Rozestupy 1,5 metru kromě osob ze společné domácnosti
 Desinfekce rukou
 Nošení respirátorů nebo nanoroušek
Více na tomto odkazu: https://www.cirkev.cz/cs/koronavirus.
Synoda o synodalitě „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“
Na základě rozhodnutí ČBK se prodlužuje termín odeslání výstupní zprávy
z farních skupinek až do začátku postní doby, tedy do 2. března 2022.
Pro inspiraci pro práci v synodální skupině uvádíme jeden z užitečných odkazů:
https://apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny
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