FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / prosinec 2021
Drazí farníci,
všem Vám přeji požehnaný a milostí Boží naplněný čas adventu. Před
rokem jsme prožívali Vánoce bez jakýchkoliv kulturních akcí a při bohoslužbách
mohlo být obsazeno jen 20 procent míst, což je v našem kostele 40 osob. Všichni
jsme tehdy doufali, že další Vánoce už bude situace s covidem překonána. Jenže,
když píši tyto řádky, sám jsem se ocitl v izolaci a vzhledem k tomu je jisté, že ne
všechno, co jsme na advent a Vánoce plánovali, se také uskuteční.
Na jednu stranu je důležité, abychom ke zhoršení situace nepřispívali,
ale také by nám neškodilo aspoň tolik důvěry, že jsme v Božích rukách, abychom
se nenechali od všeho odradit. Snažme se tedy využít alespoň ty možnosti
k oslavě narození našeho Spasitele, které budou schůdné.
otec Josef

 Farní zprávy







Obnova obvyklého pořadu bohoslužeb
V plánu je od neděle 12. 12., do té doby bude duchovní správce
o.Josef v izolaci.
Setkání členů živého růžence
Neděle 5. 12. v 17:00 v kostele.
Mše svaté na Chamartinu nebudou
Chamartin je v prosinci uzavřený, z toho důvodu mše sv. pro seniory
nebudou.
Příležitost k osobní modlitbě v kostele
Kostel je stále přes den přístupný k osobní modlitbě. Zabezpečená
alarmem a tím nepřístupná je během dne přední část kostela
a sakristie. Adorace s vystavenou Svátostí oltářní budou bývat vždy
ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin.
Sbírky v prosinci
Pravidelná měsíční sbírka na plánované opravy je v neděli 12. 12.

 Adventní akce








Rorátní mše svaté
V úterý 14. a 21. prosince od 6:45 hod. Děti jsou po mši svaté srdečně
zvány na snídani do čajovny. Do průvodu s lampičkami je možné se
zapojit také při večerní mši 17. prosince.
Zdobení vánočních perníčků
V pátek 10. 12. v 18:00 bude v čajovně zdobení vánočních perníčků
pro děti, místo plánované mše svaté.
Mše pro děti
V pátek 17. 12. V 18:00.
Příležitost ke svátosti smíření
Před vánocemi za účasti více zpovědníků bude ve Vracově v úterý
21. 12. od 18:00 hod. V nejbližším okolí jsou tyto příležitosti: Bzenec
11. 12. od 9 hod.; Vlkoš 15. 12. od 18 hod.; Kyjov 17. 12. od 9 do 11
hod.; od 15 do 20 hod.; 22. 12. od 9 do 11 hod.; Vacenovice 18. 12.
od 14 hod.
Velký předvánoční úklid kostela a chystání stromků
Proběhne v sobotu 18. 12. od 8:00. Vánoční výzdoba proběhne
ve čtvrtek 23. 12. od 8:00.

 Vánoční akce






Příležitost k návštěvě jesliček
Během celé doby vánoční od 25. 12. do 9. 1. vždy během dne
do 18:00, mimo času bohoslužeb.
Žehnání vína
Při příležitosti svátku sv. apoštola Jana bude v pondělí 27. 12. při mši
svaté v 17:00.
Vánoční koncert
Koncert pěveckého smíšeného sboru CARMINA VOCUM z Kyjova
pod vedením Mário Kudely proběhne v kostele dne 29. 12. v 17.00.
Zazní Rybova Česká mše vánoční a pak další vánoční písně a koledy.
Obnova manželských slibů
Proběhne v den svátku Svaté rodiny při mši svaté v neděli 26. 12.
v 10:30.

Úklid kostela:

4. 12. Polanská Marcela, Keňová Radana, Třetinová Ludmila
18. 12. Repíková Marie, Švédová Ludmila, Zajicová Marie

Čtení o nedělích:
5. 12. Šašinková Anna, Šašinková Hana
12. 12. manželé Prechtlovi
19. 12. manželé Martinkovi
26. 12. Jana Miklendová, Lenka Šebestová

POŘAD BOHOSLUŽEB
prosinec 2021
NE

5.12.

10:30

2.neděle adventní
Za * a + farníky naší farnosti

NE

12.12.

10:30

3.neděle adventní
Za + Marii Kožůškovou, vnuka, celou + rodinu a +++
Sv.Lucie, panny a mučednice
Za + vnučku, + manžela, + rodiče z obou stran, za dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu
RORÁTY
Za dvoje + rodiče a za dar zdraví a Boží požehnání pro
celou * rodinu

PO

13.12.

17:00

ÚT

14.12.

6:45

PÁ

17.12.

18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží
požehnání a pomoc pro * rodinu

NE

19.12.

10:30

4.neděle adventní
Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro celou * rodinu

PO

20.12.

17:00

ÚT

21.12.

6:45

RORÁTY
Za + rodiče s prosbou o dar zdraví pro * rodinu

PÁ

24.12.

22:00

„Půlnoční mše svatá“
Za * a + farníky naší farnosti

Slavnost Narození Páně
SO

25.12.

10:30

NE

26.12.

10:30

PO

27.12.

17:00

PÁ

31.12.

15:00

Za + Antonína a Jiřinu Fridrichovy, + sestru, za +
Miroslava Lopraise, za dar zdraví a Boží požehnání pro
celou * rodinu
Svátek Svaté rodiny
Za + Miroslava Vávru

Sv. Silvestra
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

