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Farnost Vracov 6. prosince 2022

Vánoce v našem kostele

Milí farníci a všichni spoluobčané!

jsem  rád,  že  už  zde  letos
nemusím  psát  takové  informace,
jako  před  rokem,  např:  „Účast  na
vánočních bohoslužbách obnáší mít
respirátor, u vchodu si dezinfikovat
ruce  a  účastníci  mají  udržovat
rozestupy 1,5 m kromě členů jedné
domácnosti.“

Nyní je ovšem tento čas pozna-
menaný  pro  změnu  tím,  že  přání

pokojných  a  radostných  svátků  se
nemůže  naplnit  v životě  mnoha
našich  bližních  z Ukrajiny.  O  to
více si važme, jak můžeme letošní
Vánoce  trávit  a  mysleme
v modlitbách na všechny, kteří jsou
o to okradeni.

Přijměte  také  pozvání  na
vánoční  bohoslužby,  akce  nebo
návštěvu jesliček v kostele.

farář Josef Zelinka

Vánoční poselství duchovního správce
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Rozpis bohoslužeb o vánočních svátcích

24. 12. sobota Společně zazpíváme koledy       22:00
na závěr „Půlnoční“ mše svaté

26. 12. pondělí Chrámový sbor z Domanína       10:30
zazpívá části Rybovy České mše vánoční
v kostele při mši svaté

26. 12. pondělí Živý betlém       16:00
na farním dvoře

27. 12. úterý Vánoční koncert žáků Mizue Bimkové       15:00
v kostele

  8.   1. neděle Vánoční skladby Zdeňky Čonkové       14:00
v kostele

Návštěva jesliček v kostele

 bude možná během celé doby vánoční

od 24. prosince do 8. ledna

vždy přes den do 18 hodin mimo času bohoslužeb

Vánoční akce

24. 12. sobota „PŮLNOČNÍ“ MŠE SVATÁ       22:00
(se sborovým zpěvem koled)

25. 12. neděle SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ       10:30

26. 12. pondělí SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA       10:30
(zazní části Rybovy České mše vánoční)

27. 12. úterý SVÁTEK SV. JANA       18:00
(s požehnáním vína)

31. 12. sobota DĚKOVNÁ MŠE SV. ZA ROK 2022       15:00

  1.   1. neděle SLAVNOST MATKY BOŽÍ       10:30
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Sbor Harmonie a chrámový sbor ve Vracově Vás srdečně zvou na koncert

VÁNOČNÍ SKLADBY ZDEŇKY ČONKOVÉ
(u pří|ežitosti odehraných 50-|et na varhany)

který se bude konat

v neděli 8.1.2023 ve 14.00 hodin v kostele sv. Vavřince ve Vracově.

Účinkují:

Zdeňka Čonková - varhany
Filip Prechtl - housle, Jana Somrová - housle, Adam Zanca - kontrabas

Zpěv:

Miroslava Glacová, Helena Goliášová, Zdeňka Goliášová,
Pavel Hanák, Jiří Houdek, Marie Houdková, Františka Lopraisová,
Aleš Mopils, Lenka Pešková, Františka Presová, Lenka Procházková,
Jana Somrová, Jarmila Spáčilová, Vlasta Štefánková, Růžena Vávrová,
Jan Goliáš, Antonín Vašina.

Slovem provází Zdeňka Goliášová, ozvučení Jakub Říha. Vstupné dobrovolné.
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Naše farnost Vás srdečně zve na
večeři  a  posezení  spojené  s roz-
hovory o otázkách víry.

KDY: 23. ledna 2023 v 18 hodin
KDE: malý sál Kulturního domu

Přijďte,  i  když  se  v těchto
tématech  neorientujete  anebo  Vás
ještě  ani  nenapadlo  se  podobnými
otázkami  zabývat.  Setkání  je  pro
všechny,  kdo  hledají  odpovědi  na
otázky  smyslu  života,  jiný  pohled
na svět, či jsou prostě jen zvědaví. 

Pokud  Vás  setkání  zaujme,
můžete využít dalších večerů Kurzu
Alfa,  kde  je  vždy  na  programu
společné setkání u večeře a uvedení
do  tématu,  o  kterém  pak  probíhá
volná diskuze.

Těšíme se na každého z Vás!

Více informací u pana faráře:

Josef Zelinka
731 621 127

favracov@ado.cz

Kurz Alfa – cyklus večerních setkání


