
 

 

 

Drazí farníci, 
vstupujeme do adventní doby, kterou buď můžeme nějak přečkat, 

než konečně budou vánoce, nebo se pokusíme tento čas využít způsobem, 
jaký vidíme u Panny Marie, když ona očekávala narození svého Syna. Ona 
byla schopna očekávat veliké věci, které v jejím životě učiní Bůh. Jistě je 
rozdíl, jestli někdo očekává svátky Kristova narození jako malé dítě, které 
teprve ducha vánoc objevuje, anebo už po čtyřicáté či po osmdesáté. Pak 
nám hrozí nebezpečí, že už nic nového neočekáváme, že nás přece už nic 
nepřekvapí a tím pádem už s námi ani advent k ničemu nepohne. Kdo nic 
nečeká, nepotřebuje se nijak připravovat.  

Jenže pak nám může snadno uniknout, když bude narozený Ježíš 
chtít nějakým novým způsobem vstoupit do našeho života. Bůh je 
připraven přicházet vždy s novým dotykem, povzbuzením, útěchou 
či posilou tehdy, když to od něj očekáváme a snažíme být vnímaví 
a připravení, aby nám nic z toho neuteklo. Zkusme proto brát dobu 
adventní vážně jako příležitost k očekávání nového příchodu Spasitele 
k nám osobně. 

K tomu všem přeji požehnané prožití doby adventní a o Vánocích 
radostné setkání s narozeným Spasitelem. 

otec Josef 

 
 
 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / prosinec 2019 



 

 Pravidelné pastorační aktivity 

 

 Pravidelné čtvrteční adorace 
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 16:00 do 19:00. 
Prosíme dobrovolníky o službu při adoraci a zápis na připravený arch 
v kostele. Ve čtvrtek 5. a 26. 12. adorace nebude. 

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Ve čtvrtek 12. prosince v 10:00. 

 Formační setkání pro dospělé 
Setkání proběhne ve středu 11. prosince v 19:30 v čajovně. 

 Návštěva kněze nemocných 
Ve čtvrtek 5. 12. v dopoledních hodinách. 

 Mimořádné pastorační aktivity 
 

 Rorátní mše svaté 
V adventní době budou v úterý 3. a 17. 12. od 6:45 a v pondělí 23. 12. 
v 7:30. Děti jsou po mši svaté srdečně zvány na snídani do čajovny. 

 Příprava na 1. svaté přijímání 
Setkání za účasti dětí i rodičů se koná v pondělí 16. 12. v 17:00 
v kostele.  

 Příležitost ke svátosti smíření 
Před vánocemi za účasti více zpovědníků bude v úterý 17. 12. 
od 18:00. 

 Vánoční úklid a zdobení kostela 
Proběhne v pondělí 23. 12. od 8:00. Ke zdobení jsou zvány také větší 
děti. Vánoční stromy budou dány do kostela v sobotu 21. 12. 
dopoledne. 

 Setkání „plesového výboru“ 
V pátek 3. 1. po mši svaté v čajovně. 

 Kulturně společenské vánoční akce 
 

 Příležitost k návštěvě jesliček 
V kostele od 25. 12. až do 2. 1. vždy v době od 10:00 – 18:00. 

 Žehnání vína 
Při příležitosti svátku sv. apoštola Jana v pátek 27. 12. při mši svaté 
v 17:00 

 



 

 Vánoční benefiční koncert 
Vracovská schóla vás srdečně zve na benefiční koncert, který bude 
v pátek 27. 12. v 17:45 v kostele. Po koncertě se bude u kostela 
podávat punč. 

 Obnova manželských slibů 
Proběhne v den svátku Svaté rodiny při mši svaté v neděli 29. 12. 
v 10:30. 

 Vánoční koncert žáků ZUŠ 
Pod vedením p. uč. Mizue Bimkové v neděli 29. 12. v 15:00 v kostele. 

 

Úklid kostela 
14. 12. Fridrichová Jiřina, Holková Jiřina, Niklová Ludmila 
21. 12. Matyášová Anna, Repíková Marie, Repíková Anna 
28. 12. Procházková Ludmila, Jagošová Martina, Tománková Jiřina 
 

Nedělní čtení 
  1. 12. Šašinková Anna, Šašinková Hana 
  8. 12. manželé Prechtlovi 
15. 12. Jana Miklendová, Lenka Šebestová 
22. 12. manželé Martinkovi 
25. 12. Manželé Holkovi 
26. 12. Mirek Vítek, Marek Miklenda 
29. 12. manželé Němcovi 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
prosinec 2019 

NE 1.12. 10:30 
1.neděle adventní 
Za + manžela, dvoje rodiče a na poděkování za dožití 75 let 

PO 2.12. 17:00 Za + Antonína Škareckého a celou * a + rodinu 

ÚT 3.12. 6:45 
RORÁTY 
Za * a + farníky naší farnosti 

ČT 5.12. 17:00 
Za + rodiče Gasnárkovy, Horákovy, + sestru a Boží 
požehnání pro * rodinu 

NE 8.12. 10:30 
2.neděle adventní 
Za + Věru a Křišťana Heringa a * a + rodinu 



PO 9.12. 17:00 

Neposkvrněné početí Panny Marie 
Za dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro celou * 
rodinu 

PÁ 13.12. 17:00 
Památka sv. Lucie 
Za * a + rodinu Belkovu, Přibylovu a duše v očistci 

NE 15.12. 10:30 
3.neděle adventní 
Za + Josefa a Marii Škareckých a celou * a + rodinu 

PO 16.12. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

ÚT 17.12. 6:45 
RORÁTY 
Za celou * a + rodinu Gregorovičovu, Mlčkovu, Vávrovu 
s prosbou o Boží požehnání 

PÁ 20.12. 18:00 
Za + vnučku, + manžela, rodiče z obou stran s prosbou o 
ochranu pro * rodinu 

NE 22.12. 10:30 
4.neděle adventní 
Za * a + farníky naší farnosti 

PO 23.12. 7:30 
RORÁTY 
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o 
požehnání a pomoc pro * rodinu 

ÚT 24.12. 22:00 
Půlnoční mše svatá 
Za * a + farníky naší farnosti 

ST 25.12. 10:30 
Slavnost Narození Páně 
Za + manžela, + rodiče, Boží ochranu a dar zdraví pro 
celou * rodinu 

ČT 26.12. 10:30 

Svátek sv. Štěpána 
Za + rodiče Holkovy, dvoje + prarodiče, za + rodiče 
Luskačovy s prosbou o dar zdraví a B.požehnání pro celou 
* rodinu 

PÁ 27.12. 17:00 
Sv. Jana apoštola a evangelisty 
Za + Antonína a Jiřinu Fridrichovy, + sestru, + Miroslava 
Lopraise, za dar zdraví a B.požehnání pro celou * rodinu 

NE 29.12. 10:30 
Svátek Svaté Rodiny 
Na úmysl dárce 

ÚT 31.12. 15:00 
Sv. Silvestra 
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 

ST 1.1. 10:30 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 


