
 

 

 

Drazí farníci,  
vítejte v požehnaném čase Doby adventní. Od této chvíle nám všem 

neúprosně začíná plynout pouhých jednadvacet dnů doby přípravy 
na Slavnost Narození Páně. Jak prožijeme nejkratší možnou dobu 
adventní? Využijme dnešní neděle také k tomu, abychom si každý v sobě 
pohledali odpověď na tuto otázku. Přes mnoho způsobů, jak nechat více 
vyznít krásu doby přípravy, nabízím tři malé inspirace.  
1) Buďme bdělí vůči Božímu hlasu: Pán k nám promlouvá skrze Písmo, ale 
také skrze zcela všední události, které s sebou každý den přináší. Zkusme 
denně brát do rukou alespoň na chvíli text evangelia. Prosme každé ráno 
Ducha svatého, abychom byli citlivými pro jeho vedení.  
2) Od adventního věnce přijímejme pozvání k rodinné modlitbě: Kéž 
adventní věnec není pouze ozdobou našich domů, ale především místem 
pro setkání s živým Pánem uprostřed našich rodin.  
3) Těšme se jako malé děti: Děti se umí těšit. My dospělí jsme už na to 
trochu pozapomněli. Těšme se především na obdarování, které zcela 
zajisté má pro nás Pán připravené. Kdo umí naslouchat, ten nepřeslechne. 
Slyšet Boží hlas nás učí Duch v modlitbě. 

Všem nám vyprošuji požehnanou Dobu adventní 

P. Jan 

� Pravidelné pastorační aktivity na měsíc prosinec 
 

• Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 4. 12.; PO 18. 12. Vždy v  10:00. 

• Biblická hodina 
ST 13. 12. v 19:30 na faře. 

• Čtvrteční eucharistické adorace 
Každý čtvrtek od 15:45 do 19:00, s výjimkou ČT 28. 12. Prosím zapisujte se na 
připravený rozpis.  

• Setkání pastorační rady 
PO 11. 12. V 19:00 na faře. 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / prosinec 2017 



 

• Úklidová služba 
2.12.: Juříková Věra, Kaiserová Anna, Marčíková Stanislava; 
9.12.: Novotná Marie, Mezihoráková Jarmila, Vybíralová Marie; 
16.12.: Bělíková Anna, Mezihoráková Františka, Lopraisová Františka. 
Děkuji všem úklidovým službám za obětavou práci. 

• Vánoční úklid a zdobení kostela 
Prosím o tuto službu na sobotu 23. 12. od 8:30. 

• Sbírky v měsíci prosinec 
10. 12.: pravidelná měsíční sbírka na opravy. Ostatní sbírky během 
Vánočních svátků: NE 24. 12. ranní mše svatá; 25. 12 – slavnost 
Narození Páně; NE 31. 12. - Svátek Svaté Rodiny; 1. 1. – Slavnost 
Panny Marie Matky Boží. 

� Mimořádná sdělení 
 

• Rorátní mše svaté 
Každý adventní čtvrtek od 6:45 jste zváni ke společnému slavení 
rorátních mší svatých. Po mši svaté jsou děti zvány na společnou 
snídani do čajovny. 

• Adventní farní duchovní obnova 
Obnova proběhne v sobotu 9. 12. v kulturním domě ve Vracově. 
Začátek v 9:30, zakončení v 15:00 mší svatou. Obnovou nás provede 
P. Vít Hlavica – farář z Kroměříže.  

• Koncerty během Doby adventní a Vánoc 
ČT 7. 12. v 17:00 v kostele - koncert učitelů ZUŠ Vracov;  
SO 23. 12. v 17:00 vystoupení naší schóly během „Zpívání u vánočního 
stromu“ před radnicí;  
ST 27. 12. v 16:00 v kostele - vystoupení dětí pod vedením paní 
učitelky Mizue Bimkové; 
ČT 28. 12. v 16:30 v kostele -vystoupení souboru „Koňadry“; 
NE 7. 1. v 16:00 v kostele – vystoupení pěveckého sboru „Dalibor“ 
ze Svitav.  

• Pořad vánočních mší svatých 
NE 24. 12. - 4. neděle adventní v 7:30; Půlnoční mše svatá v 22:30;  
PO 25. 12. – Slavnost Narození Páně v 10:30.;  
ÚT 26. 12. – Svátek sv. Štěpána v 10:30;  
ST 27. 12. – Svátek sv. Jana v 17:30;  
NE 31. 12. – Svátek Svaté Rodiny v 10:30;  
PO 1. 1. – Slavnost Panny Marie Matky Boží v 10:30. 

 
 



 

• Žehnání vína a posezení na faře 
Na svátek sv. Jana bude po mši svaté požehnáno víno. Poté jste 
srdečně zváni k přátelskému posezení na faře. 

• Obnova manželských slibů 
Vzácný okamžik obnovy manželských slibů proběhne v neděli 31. 12. 
ve Svátek Svaté rodiny v rámci slavení mše svaté. 

• Modlitba na poděkování za uplynulý rok 
Společná adorace a svátostné požehnání k závěru občanského roku se 
uskuteční v neděli 31. 12. v 15:00 v kostele. 
 

• Tříkrálová sbírka 
Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční v neděli 24. 12.  V závěru ranní 
nedělní mše svaté budu žehnat koledníkům. V 8:45 bude následovat 
odchod skupinek do ulic našeho města. 

• Předvánoční zpovídání 
Předvánoční zpovídání v naší farnosti proběhne v úterý 19. 12. 
od 18:00 do 19:00 v kostele. K dispozici budou čtyři cizí zpovědníci. 
Přehled ostatních míst a termínů v rámci našeho děkanátu bude 
zveřejněno během doby adventní. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

prosinec 2017 

NE 3.12. 10:30 
1.neděle adventní 

Za farnost 

PO 4.12. 18:00 Za + Marii Hanákovu, Karla Pavku a za celou * a + rodinu 

ČT 7.12. 6:45 
Roráty 

Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní 

PÁ 8.12. 18:30 
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie 

Za celou * a + rodinu a za +++ 

NE 10.12. 10:30 

2.neděle adventní 
Za celou * a + rodinu Gregorovičovu, Mlčokovu, Vávrovu 

a za +++ 



PO 11.12. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

ČT 14.12. 6:45 
Roráty 

Za celou * a + rodinu 

PÁ 15.12. 18:00 
Za + rodiče Mívaltovy s prosbou o dar zdraví pro celou * 

rodinu 

NE 17.12. 10:30 

3.neděle adventní 
Za + Františka a Marii Somrovy a + syny, s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu 

PO 18.12. 18:00 

Za + Antonína a Jiřinu Fridirichovy, + sestru, + Miroslava 
Lopraise. S prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
celou * rodinu 

ČT 12.12. 7:45 
Roráty 

Za + rodiče Lukešovy, + syna a za +++ 

PÁ 22.12. 18:00 

Na poděkování Bohu za dožitých 81 let s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání a dar zdraví. Za + manžela a za 
celou * a + rodinu Juříkovu 

NE 24.12. 7:30 
4.neděle adventní 

Za farnost 

NE 24.12. 22:30 

Půlnoční mše svatá 
Za + Miroslava Vávru, + Jana Grufíka a prarodiče Poláškovy 
a Grufíkovy s prosbou o Boží požehnání pro celou * rodinu 

PO 25.12. 10:30 

Slavnost Narození Páně 
Za + rodiče Holkovy, + dvoje + prarodiče, za + rodiče 
Luskačovy s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
celou rodinu 

ÚT 26.12. 10:30 

Svátek sv. Štěpána 
Za + rodinu Měchurovu, Černou, Neckářovu s prosbou o 
Boží požehnání a dar zdraví pro celou * rodinu 

ST 27.12. 17:30 
Svátek sv. Jana 

Za nenarozené děti 

NE 31.12. 10:30 
Svátek sv. Rodiny 

Za farnost 

PO 1.1. 10:30 
Slavnost Panny Marie Matky Boží 

Za celou * a + rodinu 

 


