FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / 12/2022
Drazí farníci
Přeji vám všem požehnaný adventní čas. Není určitě nic snadného
využít tento čas takovým způsobem, jaký by měl mít po stránce duchovní
a křesťanské. Člověk snadno podlehne různým vlivům, které nám říkají, jak
je důležité stihnout do vánoc to a ono a proč je třeba se věnovat všemu
možnému, jenom ne tomu podstatnému.
Ježíšův příchod na svět nejlépe oslavíme tím, když se nám podaří
aspoň o kousíček více se otevřít tomu, s čím On chce přicházet do našeho
srdce. Jenže to obnáší udělat si také nějaký čas na modlitbu, rozjímání,
četbu Písma nebo na duchovní obnovu, která u nás bude 10. prosince.
Proto bych sobě i vám moc přál, abychom odolali všem tlakům,
které nám chtějí vnutit pocit, že máme moc práce a starostí na to,
abychom si mohli dovolit věnovat důkladnějším způsobem čas našemu
Spasiteli.
otec Josef

 Farní zprávy




Příprava na biřmování a kurz Alfa
Po novém roce je v plánu nabídnout zájemcům kurz Alfa. Současně je
to příležitost přihlásit se na přípravu na biřmování. Pro zájemce
o biřmování bude kurz Alfa první etapou přípravy. Přivítáme, když se
zájemci o biřmování předběžně přihlásí do 5. prosince. Stačí napsat
jméno, příjmení, kontakt a které večery v týdnu jsou pro zájemce
dostupné. To je možné poslat jako sms na 731 621 1217, e-mailem
favracov@ado.cz nebo předat otci Josefovi. Z večerních termínů pak
bude možné vycházet při plánování kurzu Alfa.
Návštěva kněze nemocných
Čtvrtek 1. 12. se svatým přijímáním, během dne.














První pátek v měsíci
2. 12. Tichá adorace začne až po mši sv. a půl hodiny bude příležitost
ke svátosti smíření. Pak následuje zakončení litaniemi ke cti Ježíšova
srdce a svátostným požehnáním.
První sobota v měsíci
3. 12., program bude tentokrát beze mše sv. a začne v 7:30. Rozjímání
a modlitba růžence bude zakončena sv. přijímáním.
Mikuláš s nadílkou
Přijde v neděli 4. 12. na závěr mše sv.
Setkání členů živého růžence
Neděle 4. 12. v 16:00 v kostele.
Adventní duchovní obnova,
kterou povede otec Jan Liška, se koná v sobotu 10. 12. od 10:00
ve školní jídelně MZŠ Vracov. Současně bude příležitost ke svátosti
smíření. Zakončení bude v kostele v 15:00 při mši sv.
Mše svatá na Chamartinu
V pondělí 12. 12. v 15:00.
Příležitost k osobní modlitbě v kostele
Kostel je stále přes den přístupný k osobní modlitbě. Přední část
kostela a sakristie je zabezpečena alarmem. Adorace s vystavenou
Svátostí oltářní v zimním období je vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:00.
Sbírky v prosinci
Pravidelná měsíční sbírka na budoucí opravy je 11. 12.

 Adventní akce







Rorátní mše svaté
V době adventní budou v úterý 29. 11.; 6.; 13. a 20. 12. 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 pátečních mších
pro děti.
Mše pro děti
V pátek 9. a 23. 12. v 18:00.
Příležitost ke svátosti smíření
Před vánocemi za účasti více zpovědníků bude ve Vracově v úterý
20. 12. od 18:00 a ve Vlkoši ve středu 14. 12. od 18:30.
Koncert folklórního souboru Marýnka
V neděli 18. 12. v 15:00 v kostele.

 Vánoční akce






Chrámový sbor z Domanína
Bude zpívat 26. 12. při mši sv. v 10:30 na Sv. Štěpána vybrané části
Rybovy mše vánoční.
Živý Betlém
26. 12. na svátek Sv. Štěpána na fatním dvoře v 16:00.
Vánoční koncert žáku Mizue Bimkové
27. 12. v kostele v 15:00.
Příležitost k návštěvě jesliček
V kostele bude během celé doby vánoční od 25. 12. do 8. 1. vždy
během dne do 18:00, mimo času bohoslužeb.

POŘAD BOHOSLUŽEB
prosinec 2022
PÁ

2.12.

17:00

Za + manžela, + rodiče a Boží ochranu pro * rodinu

SO

3.12.

7:30

První sobota v měsíci
Modlitba růžence, rozjímání a svaté přijímání

NE

4.12.

10:30

2.neděle adventní
Za * a + farníky naší farnosti

PO

5.12.

17:00

Na poděkování za dar života a za +++

ÚT

6.12.

6:45

ČT

8.12.

18:00

PÁ

9.12.

18:00

Za + rodiče Vybíralovy, duše v očistci a dar zdraví pro *
rodinu

NE

11.12.

10:30

3.neděle adventní
Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran, za * a + rodinu a
+++

RORÁTY
Za + rodiče Holkovy, jejich syny, prarodiče Svitálkovy a
celou živou rodinu
Slavnost Neposkvrněné početí Panny Marie
Za + rodinu Kučerovu, Bačíkovu a Kotkovu, za dar zdraví
a Boží ochranu pro * rodinu

PO

12.12.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

ÚT

13.12.

6:45

RORÁTY
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o
Boží ochranu a pomoc pro * rodinu

PÁ

16.12.

17:00

Za + Bronislava Procházku, celou + rodinu Procházkovu a
Bačíkovu a +++

NE

18.12.

10:30

4.neděle adventní
Za P. Františka Krause a rodinu Hofírkovu a Hochmanovu

PO

19.12.

17:00

Za + Emílii Vítkovu, za dar zdraví a Boží požehnání pro *
rodinu

ÚT

20.12.

6:45

RORÁTY
Za dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro * rodinu

PÁ

23.12.

18:00

Za + manžela Zdeňka Zahradníka, + rodiče, dar zdraví a
Boží ochranu pro celou * rodinu

SO

24.12.

22:00

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Za * a + farníky naší farnosti

NE

25.12.

10:30

Slavnost Narození Páně
Za + Antonína a Jiřinu Fridrichovy, + sestru, + Miroslava
Lopraise, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou *
rodinu

PO

26.12.

10:30

Svatého Štěpána
Za + Miroslava Vávru

PÁ

30.12.

18:00

Svátek Svaté rodiny
Za + Marii a Josefa Kudlíkovy, + dceru, celou + rodinu a
+++

SO

31.12.

15:00

Sv.Silvestra
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

