
AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
V MĚSÍCI PROSINCI 2016 

  
 
Pátek 2.12.2016, 19:00-21:00 Nikodémova noc  
Během večera budete mít možnost přijít do kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy 
a ticha a budete se moct setkat s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti při adoraci či osobním 
rozhovoru knězem, případně svátosti smíření. Nikodémova noc se koná každý první pátek 
v měsíci, další se uskuteční v pátek 6.1.2017. 
 
Sobota 3.12.2016, ZUŠ – adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, známou 
autorkou knih z oblasti křesťanské spirituality.  
Program: 8:00 mše sv., 9:30 1. přednáška, 11:00 2. přednáška, 12:30 občerstvení, 13:30-
15:00 prostor pro dotazy a diskuzi. Budete mít také možnost nakoupit duchovní literaturu 
z Karmelitánského nakladatelství. Dobrovolný příspěvek na občerstvení.  
 
Neděle 11.12.2016 – 17:00, Sborový dům Bratrské jednoty baptistů - EKUMENICKÁ 
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA  
 
Neděle 18.12.2016 – 16:00, chrám sv. Vavřince – VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
 
Sobota 24.12.2016 - 14:00-15:00, u kostela Nejsvětější Trojice EKUMENICKÝ ŽIVÝ BETLÉM, 
od kterého si budete moct odnést betlémské světlo.  
 
 
V prosinci se budou konat roráty v chrámu sv. Vavřince každou středu v 6:15 a v sobotu 
v 8:00. Jedná se o ranní mše svaté v době adventní se specifickými zpěvy. 
 
Jesličky v chrámu sv. Vavřince bude možné navštívit v sobotu 24.12. od 15 do 16 hod a v 
neděli 25.12., v pondělí 26.12. a na Nový rok od 14 do 16 hod. 
 
 
Program adventních a vánočních bohoslužeb: 
NEDĚLE 4. prosince – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 
NEDĚLE 11. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM, hraje a zpívá Sboreček. Po mši sv. 
proběhne setkání dětí v rámci Misijního klubka, které je určené především menším dětem, 
které rádi tvoří a svými výrobky chtějí podpořit misie. Zváni jsou také rodiče, kteří budou mít 
souběžný program. 
 
NEDĚLE 18. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 
SOBOTA 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN MŠE SV. Z VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
16:00 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 
20:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
22:00 – mše sv. v Zámrsku (PPM) 
24:00 – půlnoční mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  



 
NEDĚLE 25. prosince – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM  
 
PONDĚLÍ 26. prosince – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 
08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 
ÚTERÝ 27. prosince – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY 
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), po mši sv. žehnání vína „lásky sv. Jana“ 
 
STŘEDA 28. prosince –  SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ 
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti, společné modlitby 
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM  
 
ČTVRTEK 29. prosince – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 
17:30 – mše sv. v penzionu (PPM) 
 
PÁTEK 30. prosince – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 
SOBOTA 31. prosince – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ (SVATÉHO SILVESTRA) 
16:00 – mše sv. v Zámrsku (PJK) 
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), Společné poděkování a prosba o Boží 
pomoc do nového roku 
 
NEDĚLE 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:10 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 
13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)   
 

 Pozn.: PPM – P. Pavel Mistr, PJK – P. Jan Kunert 
  
   

Přejeme pokojné a požehnané svátky . 
 
 


