Vánoce 2017
Pro farnost: Kvasice - Nanebevzetí PM, Těšnovice - sv. Petra a Pavla, Zlámanka - sv. Jiří
Duchovní slovo
‚‚A slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi‘‘ J. 1,14
Už je tomu 2 tisíce let zpátky, kdy Bůh z lásky pro člověka poslal
na svět svého milovaného syna Ježíše Krista. To je fakt a Ježíš je
historicky doloženou osobností. Přišel k nám, aby žil mezi námi
lidmi a připomněl nám Boha, který existuje. Aby nás spasil skrze
svou smrt a zmrtvýchvstání. Bůh se z lásky pro člověka pokořil
a stal se jedním z nás, aby ukázal, jak je každý člověk pro Něho
důležitý a drahocenný. Vánoce jsou svátky lásky. Bůh se dělí svou
láskou s člověkem.
Přeji Vám, aby se Ježíš o těchto svátcích narodil v každé rodině
a v každém domě a naplnil naše srdce, rodiny, domy i svět
v kterém žijeme svou láskou, mírem a pokojem.
Požehnané svátky Vánoční přeje Pater Marek Jarosz.

Bohoslužby o vánocích 2017
Datum
Farnosti
23. 12. - /sobota/ ze IV. neděle adventní
24. 12. - IV. neděle adventní
24. 12. - půlnoční
25. 12. - slavnost Narození Páně
26. 12. - svátek sv. Štěpána
31. 12. - svátek Svaté Rodiny
1. 1. 2018 - slavnost Matky Boží, PM

Kvasice
7:45
21:30
7:45
7:45
7:45
7:45

Zlámanka
16:30
16:00
9:30
9:30
9:30
9:30

Informace z farností
22. 12. 2017 – zdobení stromků
- v pátek po mši svaté (tedy cca od 19h) je možnost zapojení,
především z mladých lidí, při zdobení stromků v kostele ve Kvasicích.

Přijďte nám pomoci.

Těšnovice
18:00
20:00
11:00
11:00
11:00
11:00

25. 12. 2017 – vánoční varhanní koncert
- v 17:30 kostele Panny Marie ve Kvasicích se uskuteční vánoční varhanní koncert
paní Anny Šebestíkové. Program: J. S. Bach, D. Buxtehude, Ch. M. Widor

29. 12. 2017 - výlet za jesličkami v olomouckých kostelích
Kdo: děti s rodiči, babičkami, tetami atd. Zkrátka každý, kdo má chuť se přidat
Jak: vlakem z Kroměříže, odjezd v 8:12
Co: vydáme se po olomouckých kostelích navštívit právě narozeného Ježíška
v olomouckých jesličkách
Program: zpívání koled u jesliček a až nás budou bolet nožičky a mrznout nám ručičky
– oběd v restauraci s dětským koutkem
S sebou: peníze na vlak a občerstvení, případně svačinu, dobrou náladu, zpěvný hlas
a kdo umí hrát na skladný hudební nástroj, tak ten taky s sebou, dále dobré boty
a teplé oblečení
Kontakt: Soňa Čermáková, 605 324 508, cermakova.sona@centrum.cz, farnost
Zlámanka

30. 12. 2017 - zastavení u Jesliček
- vánoční besídka dětí z naší farnosti - proběhne v sobotu 30.12.
v 16:30 v kostele ve Kvasicích. Přijďte se spolu s dětmi radovat
z narození malého Krále!

31. 12. 2017 - noční Silvestrovsko-novoroční pouť na Hostýn
- kdo chce prožít závěr starého a vstup do nového roku jinak, než je to dnes obvyklé,
pojďte s námi na Hostýn! Vycházíme 31.12. 2017 v 19h od kvasického kostela pěšky
do Tlumačova, odtud vlakem do Bystřice p. H. a poté pěšky nahoru na Hostýn, kde je
možné se zúčastnit ve 22:30 růžence, ve 23:00 adorace, následně děkovného Te
Deum a ve 24:00 půlnoční novoroční mše sv. s otcem arcibiskupem Janem. Zpět
v Tlumačově budeme 1. 1. 2018 v 3:41, v Kvasicích kolem 4:30h.

Duchovní správce: P. Mgr. Marek Jarosz
Telefon: 724 046 187
E-mail: fakvasice@ado.cz
svatakvasmorava@seznam.cz
Adresa: Římskokatolická farnost Kvasice,
nám. A. Dohnala č. 17, 7678 21 Kvasice
Svátost smíření: před každou mší svatou.
Svátost křtu: po domluvě.
Svátost manželství (svatba): po domluvě.
Pohřby: po domluvě.
Návštěva nemocných: 1. pátek v měsíci (nahlásit předem).

