Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN
v týdnu od 9. - 16. 12. 2018

2. týden adventní

Díky za úklid kostela, (velký úklid bude zítra od 8:00 a od 16:00), a také těm co denně
připravují snídani pro děti. Díky také za přípravu mikulášské nadílky!
Ve čtvrtek proběhla kolaudace střehy kostela, vady byly odstraněny, zbývá jen dluh
3,5 mil. Kč. Příští neděli, třetí v měsíci, bude sbírka na opravy KOSTELA - FARY. UPBZ!
Díky za dary: 2.000Kč, 1.000Kč, 500Kč, 100Kč a na B. ú.: 5.000Kč.
Prosíme zaměstnance, aby oslovili zaměstnavatele, prosíme podnikatele o podporu,
zvláště teď před koncem roku pokud by jim něco zbývalo….., díky!
Denní stacionář pro seniory - Vás zve od 8:00 - 10:30 na PREZENTACI VÝROBKŮ
uživatelů sociálních služeb Denního stacionáře, na chodbě fary.



Ve STŘEDU zveme v 7:30 na Adventní biblickou hodinu s 2P. Františky v PC.
Na DPS - ce Pod Žamboškou bude ve středu v 9:30 - VÁNOČNÍ POSEZENÍ.
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Ve ČTVRTEK 13. prosince 2018 zveme do společenství Fatimského apoštolátu,
6:00 ADORACE s Ranními chválami, 6:30 mše svatá, 7:00 modlitba k Panně Marii
ZASVĚCENÍ a fatimská hymna, 7:00 Svatý růženec, 7:30 v PC
společná rorátní snídaně a předání informaci z FATIMYČR.



SVÁTOST NEMOCNÝCH budeme udělovat společně příští neděli při všech
bohoslužbách, i v sobotu v kapli. Přistoupit může: každý kdo dovršil věku 60 let a starší,
nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci v trvalém ohrožení života. K přijetí svátosti
je nutný stav milosti - přijetí svátosti smíření. Pokud máte doma ještě NEMOCNÉ, kteří by
uvítali návštěvu kněze, s ním se pomodlili a přijali svátosti, nahlaste je v sakristii nebo na
faře (731 402 160) a v pondělí a úterý je navštívíme.



V sobotu po adventní snídani zveme děti, mládež na přípravu vánoční výzdoby od 8:00,
také ochotné muže na usazení stromečků. Děti psaly dopis panu arcibiskupovi o svém
adventním snažení(sladkosti), jako dar k 70. narozeninám, mohou podepsat na stolečku!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVENTNÍ ČAS prožíváme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
Adventní věnec je místem společné modlitby - sv. růžence, posezením
nad Písmem svatým a také společné místo pro setkávání. RORÁTY jsou
v PO - PÁ; 6:30, v SO - NE; 7:00. Děti chodí v průvodu s lampičkami.
V 7:00 je pak snídaně v PC. Můžete děti podpořit ve sklenici na stolečku.
„HLEDÁNÍ PŘÍSTŘEŠÍ“ - putování OBRAZU PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM po domech
naší farnosti. Můžete se zapsat do seznamu pod Jezulátkem, kde také najdete návrh jak
prožít adventní modlitbu v rodině. Kněží se rádi připojí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Římskokatolická farnost VSETÍN, Horní Město 134, 755 01 VSETÍN, 571 411 692
P. František Král, farář 731 402 160, P. František Pěnčík, výpomocný duchovní 607 793 970
Č. Ú.: 190 488 974/0300 V. S.: 333333 www.farnostvsetin.webnode.cz

Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN
v týdnu od 16. 12. - 23. 12. 2018

3. týden adventní

Díky za velký úklid. Také za dnešní sbírku na opravu střechy - DLUH.
Upřímný dík všem, kdo se podíleli na přípravě vánoční výzdoby. Zveme děti
vsetínských škol a školek od PO - ÚT do našeho předvánočního kostela.
Vše je ve vánočních Farních listech a Listech svatohostýnských
PO - PÁ budou v 6:30 RORÁTY, po těch sobotních (7:00) vás všechny,
kteří budete v kostele zveme na „královskou snídani pro všechny“.
Asi nejtěžší úkol čeká děti - týden bez televize prosím podpořte je taky tím,
ani Vy se nebudete dívat…., díky!!!!



V pátek od 17:00 do 17:45 bude vánoční zpověď dětí, prosím povzbuďte je!!
Zpovídá se v pátek dopoledne 9:00 - 11:00, denně 1hodinu přede mší svatou.
Příští neděli bude od 14:00 - 16:00 VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ (přijďte do 15:30).
Bude zpovídat 10 kněží. Prosíme využijte této příležitosti. Nenechávejte zpověď na
poslední chvíli. Od Štědrého dne se už zpovídat nebude.



TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ2019 bude o druhém lednovém víkendu. Prosíme
vedoucí skupinek z minula, aby potvrdili zda budou ochotní chodit i nadále. Také
prosíme o nové vedoucí skupinek z řad mladších od 15 let. Čím více skupinek bude
chodit, tím mohou být trasy kratší. Nahlašujte se do konce tohoto týdne, stejně i děti!
Děkujeme!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVENTNÍ ČAS prožíváme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
Oblíbeným symbolem v předvánočním čase je adventní věnec, který má
být místem společné modlitby - Svatého růžence, posezením nad
Písmem svatým a také společné místo pro setkávání. RORÁTY jsou
v PO - PÁ v 6:30, v SO - NE v 7:00. V 7:00 je pak snídaně v PC. Můžete
děti podpořit ve sklenici na stolečku. „HLEDÁNÍ PŘÍSTŘEŠÍ“ - putování OBRAZU
PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM po domech naší farnosti. Můžete se zapsat do seznamu pod
Jezulátkem, kde také najdete návrh jak prožít adventní modlitbu v rodině. Kněží se rádi
připojí. Karmelitánské MISIE ve Středoafrické Republice možno podpořit ve skleněné
pokladničky na stolečku. Děkujeme!
Tento týden mají děti bez TELEVIZE, podpořte je v tom, že sami se nebudete dívat…..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Římskokatolická farnost VSETÍN, Horní Město 134, 755 01 VSETÍN, 571 411 692
P. František Král, farář 731 402 160,
P. František Pěnčík, výpomocný duchovní 607 793 970
Č. Ú.: 190488974/0300 V. S.: 333333
www.farnostvsetin.webnode.cz

Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN

v týdnu od 23. 12. - 30. 12. 2018

Vánoční oktáv

Odpoledne bude od 14:00 - 16:00 VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ (přijďte do 15:30). Bude
zpovídat 10 kněží. Prosíme využijte této příležitosti. Nenechávejte zpověď na poslední
chvíli. Od Štědrého dne se už zpovídat nebude.



Zítra na ŠTĚDRÝ DEN odpoledne bude zde v 15:00 vánoční mše pro rodiny s dětmi,
(přineste si rolničky) ve 20:00 vánoční mše svatá, především pro seniory v kapli
sv. Růženy. Ve 21:00 vánoční zpěvy, srdečně zveme ty, kteří si chtějí zazpívat koledy.
Ve 22:00 bude „půlnoční“. Při večerních bohoslužbách i na Boží hod bude sbírka na náš
kostel STŘECHU. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Na BOŽÍ HOD budou bohoslužby v 7:00, 8:30, 10:30 a 18:00. Odpoledne ve 14:30
pobožnost dětí u jesliček. Při papežském požehnání „Utbi et Orbi“ je možné získat
plnomocné odpustky - je třeba sledovat online, (ČT2, TvNOE, internet)
- zahlazení všech trestů za hříchy, zapište se na hlídání Betléma,
(zvláště průvodci Otevřených bran).
V úterý na svátek SV. ŠTĚPÁNA budou bohoslužby v 7:00 a 10:30.



Ve středu po ranní mši svaté na Svátek sv. Jana Evangelisty posvětíme VÍNO, přineste
si bude také ochutnávka.
Večer v 19:30 zveme na vánoční koncert PS SONET & CANTICA LAETITIA
a Collegium musicum pod vedením Josefa Surovíka, kteří předvedou „Českou mši
vánoční“ J. J. Ryby a „Magnificat“ J. Ruttera, vstupné 140Kč, děti 60Kč.



Příští neděli na Svátek Svaté Rodiny, budou bohoslužby s obnovou manželských slibů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili důstojnou oslavu VÁNOC, především
všem, kteří jste uklidili kostel, Vám, kteří jste připravili adventní a vánoční výzdobu a na
ni přispěli, kostelníkům, akolytům, ministrantům, schólám, sbormistrům, za RORÁTY,
P. Františkovi, kněžím děkanátu za zpovědní službu, za dary na STŘECHU a dalším….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁNOCE 2018

„Buď se evropské rodiny obnoví včetně svého poslání život předávat a vychovávat, a
vytvoří se tak nová naděje a podnět pro rozvoj Evropy, neobnoví - li se, budeme jen
smutně sledovat, jak vysychá a stává se pouští. Evropa potřebuje otřes, aby s pomocí
milosti Boží znovu procitla k vědomí“.
Mons. Ennio kardinál Antonelli, bývalý předseda Papežské rady pro rodinu

Pohled na chudé, bezbranné Dítě nás vede k
jistotě, že i v těžkých situacích je Boží láska na naší
straně. Tu Vám přejí, ze srdce vyprošují a pod
ochranu Dítěte Ježíše, pěstouna svatého Josefa a
svaté Panny Vás svěřují i v roce 2019,
Vaši
P. František Pěnčík, P. František Král a Mgr. Oldřich Kovář, jáhen
Kiko Argűello, malíř a iniciátor NC

Ve Vsetíně na Slavnost Narození Páně 25. prosince 2018

