
AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  

(ve spolupráci s křesťanskými církvemi města)  

V MĚSÍCI PROSINCI 2013 

  
V neděli 1.12.2013 začíná doba adventu, tj. doba očekávání příchodu Ježíše Krista. Je to čas 
ke ztišení a modlitbě, čas přípravy na slavení Božího narození.  O ranní mši sv. v 8:30 
proběhne žehnání adventních věnců.  
 
V pátek 6.12.2013 od 18:45 proběhne na římskokatolické faře adventní duchovní obnova 
pro mládež. Přednášku a diskuzi na téma „Víra v životě mladého člověka“ povede ThLic. 
David Bouma, Th.D. 
 
V sobotu 7.12.2013 se bude konat od 8:00 do 15:00 hod adventní duchovní obnova s P. 
Františkem Benešem SDB. 
Program sobotní duchovní obnovy 7. prosince 2013: 
 08:00 rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince 
 08:45 společná snídaně na faře 
 09:15 přednáška 
 10:00 přestávka k zamyšlení, možnost meditace i v kostele 
 10:30 přednáška 
 11:15 přestávka k zamyšlení, možnost meditace i v kostele 
 12:00 oběd  
 13:15 křížová cesta v chrámu sv. Vavřince, možnost svátosti smíření 
 14:00 závěrečná přednáška a prostor pro dotazy 
 
V sobotu 7.12.2013 proběhne na Knířově setkání táborových vedoucích. 
 
Pátek 13.12. 2013 – „Vesmírný start“ aneb společná předvánoční oslava se sv. Lucií – nejen 
pro děti z náboženství 
 

Pátek 13.12. – sobota 14.12.2013 se uskuteční pro děti z náboženství adventní „vesmírný“ 
víkend v Deštném v Orlických horách. 
 

Neděle 15. 12. 2013 – 16:00, chrám sv. Vavřince 
VÁNOČNÍ KONCERT  ZUŠ 
 
Pondělí 16.12.2013 – 18:30, fara – Pravidelná pondělní setkání s křesťanskými tématy: 
Příprava na slavení vánoc (přednáška a společná diskuze o významu křesťanských svátků) 
 
Úterý 17.12.2013 – 18:30, fara – Promítání a povídání o cestě do Indonésie 
 
Čtvrtek 19.12.2013 – 18:30, Sbor Českobratrské církve evangelické - EKUMENICKÁ 
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA s následným společným posezením 
 
 
Úterý 24. 12. 2013 - 14:00-15:00, u kostela Nejsvětější Trojice EKUMENICKÝ ŽIVÝ BETLÉM 
 
Pátek 27.12.2013 – 17:30, chrám sv. Vavřince – mše sv. na svátek sv. Jana s žehnáním vína 
a následné společné posezení na faře 

Úterý 31.12.2013 – 22:00, fara – Vesele zpívejme vstříc novému roku 



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

 
Neděle 22. prosince 2013 - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
13:35 - mše sv. na Knířově (PPM) 

 17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 
 
Pondělí 23. prosince - Pondělí před Štědrým dnem 

16:00 - mše sv. v penzionu, Naději 
Úterý 24. prosince - Štědrý den – mše sv. ze Slavnosti Narození Páně 

22:00 - mše sv. na Knířově (PPM) 
22:00 - mše sv. v Zámrsku (PJK) 
22:00 - mše sv. v Hrušové (P. Mannl) 

Jesličky: 15-16 h. 24:00 - Půlnoční mše sv. ve VM (PPM) 
Středa 25. prosince - Slavnost Narození Páně 
Jesličky: 14 – 16 h. 08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
 13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 
 17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 

Čtvrtek 26. prosince - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Jesličky: 14 – 16 h 08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

10:00 - mše sv. v Zámrsku (PPM) 
10:00 - mše sv. na Vraclavi (P. Mannl) 

Pátek 27. prosince - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince – žehnání vína (PPM) 

Sobota 28. prosince - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
08:00 - mše sv. v kapli na faře (P. Mannl) 
16:00 - mše sv. v Zámrsku (PJK) 

Neděle 29. prosince - Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
13:30 - mše sv. na Knířově (PPM) 
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 

Úterý 31. prosince - Sedmý den v oktávu Narození Páně (Sv. Silvestra I., papeže) 
Společné poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
15:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
16:00 - mše sv. v Zámrsku – vigilie následující slavnosti (P. Mannl) 
17:00 - mše sv. ve VM (PPM) 

Středa 1. ledna 2014 - Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
Jesličky: 14 – 16 h 08:30 - mše sv. ve VM (PPM) 

10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 
13:30 - mše sv. na Knířově (PJK) 
17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

 
 Pozn.: PPM – páter Pavel Mistr 
                   PJK – páter Jan Kunert 
 
 
      
     


