FARNÍ LIST

římskokatolické farnosti Vracov / prosinec 2018
Drazí farníci,
vítejte v požehnané Době adventní. S velkým překvapením je tady
opět advent a s ním příprava na opravdové prožití Vánoc. Osobně
přemítám, jak naložit s tímto vzácným časem a leckde „lovím“ různá
moudra, která by mohla být světlem na cestu čtyř nedělí. A přece, našel
jsem, a rád se s vámi podělím. Jedná se o myšlenku o. Kodeta, která
nabízí, řekl bych, neotřelý pohled na věc.
Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit a nepropadnout
předvánočnímu shonu, jak máme bdít na modlitbách a připravit cestu tomu, který
přichází. Přitom už nikdo není zvědavý na jakékoliv další požadavky, natož
na moralizování. I mnozí z těch, kdo mají v srdci upřímnou touhu s Pánem žít
a Jemu sloužit, se cítí při poslechu těch slov tak bídně, jako by na ně bylo
nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom množství povinností a úkolů
konce roku v práci i doma už nejde unést. Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom
nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? Co vlastně od nás v této situaci Pán
očekává? Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality
společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou
přítomností. Ačkoli se narodil v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli
ho prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Každý
ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali právě proto, že se
nevešel do jejich představ. Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že
je to On, kdo spíše čeká na nás, než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme
a zastavíme, budeme vnímat, že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že
se může narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a koncertů.
A tak se modlím,
abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí,
ve své únavě i při setkání s přáteli,
a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích
a o přípravě na jejich slavení.

Drazí, všem ze srdce přeji a vyprošuji požehnanou dobu Adventní.
P. Jan Liška

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc prosinec



Návštěva nemocných
ČT 6. 12. v dopoledních hodinách.
Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 17. 12. v 10:00.






Náboženství pro dospělé

ST 12. 12. v 19:30 v čajovně.

Úklidová služba
1. 12. Juříková Jana, Polášková Věra, Šebestová Lenka
15. 12. Ratúská Jarmila, Mezihoráková Marie, Polášková Milena
22. 12. Polanská Marcela, Keňová Radana, Třetinová Ludmila
29. 12. Repíková Marie, Švédová Ludmila, Zajícová Marie.
Děkuji všem úklidovým službám za obětavou práci.
Vánoční úklid a zdobení kostela
Prosím o tuto službu na sobotu 22. 12. od 8:00.

 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.
Předvánoční zpovídání
ÚT 18. 12. od 18:00 v kostele.
Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční v pondělí 24. 12. V 8:30 žehnání
koledníků v kostele a v 8:45 odchod skupinek do ulic našeho města.
Živý Betlém
Vracovské folklórní soubory ve spolupráci s naší farností vás srdečně
zvou na Živý betlém. Přijděte společně s námi zapívat narozenému
Ježíškovi. Začátek v ÚT 25. 12. v 16:00 na prostranství u kostela.
Žehnání vína a posezení na faře
Na svátek sv. Jana ve ČT 27. 12. bude po mši svaté požehnáno víno.
Poté jste srdečně zváni k přátelskému posezení na faře.
Obnova manželských slibů
V rámci mše svaté v neděli 30. 12. v 10:30.
Setkání „plesového výboru“
ST 2. 1. od 19:30 v čajovně na faře.



Adventní, vánoční a novoroční koncerty
Adventní koncert učitelů ZUŠ: ČT 6. 12. v 17:00 v kostele
Vánoční koncert p .uč. Bimkové a jejich žáků: ČT 27. 12. v 16:00
v kostele
Vánoční koncert pěveckého souboru Koňadry: PÁ 28. 12. v 17:00
v kostele
Tříkrálový koncert pěveckého sboru a komorního smyčcového
orchestru z Nezamyslic na Hané: SO 5. 1. v 16:00 v kostele



Pořad vánočních mší svatých

PO 24. 12. – Půlnoční mše svatá v 22:00;
ÚT 25. 12. – Slavnost Narození Páně v 10:30;
ST 26. 12. – Svátek sv. Štěpána v 10:30;
ČT 27. 12. – Svátek sv. Jana v 17:30;
NE 30. 12. – Svátek Svaté Rodiny v 10:30;
PO 31. 12. – Mše svatá na poděkování za uplynulý rok v 15:00
ÚT 1. 1. – Slavnost Panny Marie Matky Boží v 11:00.

POŘAD BOHOSLUŽEB
prosinec 2018
NE

2.12.

10:30

PO

3.12.

18:00

ČT

6.12.

6:45

1.neděle adventní
Za farnost
Památka sv. Františka Xaverského
Za + Františku a Františka Raiskupovy, jejich + rodiče, za
+ manžela a za celou * rodinu
Roráty
Za celou * a + rodinu

PÁ

7.12.

18:00

Ze Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie
Za celou + rodinu, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro celou * rodinu a za +++

NE

9.12.

10:30

2.neděle adventní
Za + manžela, za celou * a + rodinu a za +++

PO

10.12.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

Roráty
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a s prosbou
o Boží požehnání a pomoc pro * rodinu
Památka sv. Jana od Kříže
Za + rodiče Gasnárkovy a Horákovy, + sestru s prosbou o
Boží požehnání pro * rodinu
3.neděle adventní
Za + manžela, + rodiče, s prosbou o dar zdraví a Boží
ochranu pro celou * rodinu

ČT

13.12.

6:45

PÁ

14.12.

18:00

NE

16.12.

10:30

PO

17.12.

18:00

ČT

20.12.

6:45

PÁ

21.12.

18:00

NE

23.12.

10:30

PO

24.12.

22:00

Půlnoční mše svatá
Za + Miroslava Vávru

ÚT

25.12.

10:30

Slavnost Narození Páně, 1.svátek vánoční
Na poděkování za dožitých 95 let života s prosbou o Boží
požehnání. Za + manžela a za +++.

ST

26.12.

10:30

Svátek sv. Štěpána, 2.svátek vánoční
Na úmysl dárce

17:30

Svátek sv. Jana Apoštola a evangelisty
Za + manžela Františka Bačíka, rodiče Chytilovy a
Bačíkovy, za * a + rodinu a za +++

ČT

27.12.

Za celou * a + rodinu a za +++
Roráty

4.neděle adventní
Za farnost

NE

30.12.

10:30

Svátek sv. Rodiny
Za + Antonína a Jiřinu Fridrichovy, + sestru, + Miroslava
Lopraise s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou
* rodinu.

PO

31.1.

15:00

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Za nenarozené děti

ÚT

1.1.

11:00

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Za + rodiče Holkovy, za + prarodiče, za + rodiče
Luskačovy s prosbou o Boží požehnání pro celou * rodinu.

