VRANOV

ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV - MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou mimořádné - vánoční číslo Zpravodaje obce Vranov. Nenajdete
zde pravidelné rubriky, chceme Vás jen seznámit s akcemi v naší obci, které se budou
pořádat v období vánočních svátků a hlavně Vám všem popřát šťastné a radostné vánoce,
v nové roce mnoho úspěchů a osobní rodinné pohody.
Zastupitelstvo obce
Vánoční přání z Duchovního centra Vranov
Ještě stále se zachovává zvyk odřezávat na svatou Barboru – 4. prosince – třešňové
větvičky, které pak na Vánoce rozkvetou. Je to krásný symbol. Zatímco ještě přituhuje
a zima upevňuje svou vládu, v té větvičce se už připravuje jaro, už tam je! Jinak by
nemohla rozkvést.
Ale je to jenom symbol toho, co se připravuje v naší duši. Jako se postupně rozvíjí pupeny
na odříznuté větvičce a otevírají se půvabné květy, tak by se mělo něco nového
připravovat i v našem srdci. Něco nového, co má svůj pramen v tom, co do lidských dějin
přineslo božské Dítě, narozené v Betlémě.
S tímto božským dítětem může přijít každý rok o Vánocích do naší duše nové jaro.
Prožijeme-li dobře celý Advent, budeme moci o Vánocích zpívat se srdcem plným radosti:
„Z růže kvítek vykvet nám, radujme se!…“ Ale to je zase jen příslib a předchuť toho, co se
připravuje, rozkvétá a zraje v našem životě: Věčné Vánoce! A k těm my všichni jdeme
a pro ně se otvíráme.
Požehnání na cestu k radosti Vánoc a Boží ochranu a pomoc v novém roce 2005 Vám
všem přejí a vyprošují
všichni žijící na Vranovské faře a v Duchovním centru

Mimořádné číslo
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
FARNOSTI VRANOV U BRNA
2004-2005
A
VÁNOČNÍ AKCE V DUCHOVNÍM CENTRU
Ne 19.12.

Duchovní centrum:

14.00 hod. Farní jarmark

Pá 24.12.

VRANOV kostel:

14.00 hod. Vánoční mše sv. pro děti
22.00 hod. Půlnoční mše sv.

LELEKOVICE:

24.00 hod. Půlnoční mše sv.

So 25.12.

VRANOV:
LELEKOVICE:
SV.KATEŘINA:

8.00 hod., 11.15 hod. mše sv.
9.30 hod. mše sv.
10.00 hod. mše sv.

Ne 26.12.

SVÁTEK SV. RODINY – při mši sv. obnova manželského slibu
Bohoslužby jako v neděli

Pá 31.12.

SV.SILVESTRA – závěr občanského roku

So 1.1. 2005

SV. KATEŘINA:
LELEKOVICE:
VRANOV:

15.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

Duchovní centrum:

22.00 hod. adorace
23.30 hod. mše sv. a po ní malé pohoštění

NOVÝ ROK
Bohoslužby jako v neděli

VRANOVSKÉ JESLIČKY OTEVŘENÉ PO CELÝ DEN!

Pozvánka
Ve čtvrtek 30. prosince 2004 v 18.00 hodin se uskuteční ve Vranovském kostele již tradiční
vánoční koncert. Letos to bude Vánoční mše Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“ v podání
Symfonického orchestru zájmové umělecké školy Zbyňka Mrkose.
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Tříkrálová sbírka 2005
Rok uplynul jako voda v řece a opět se připravuje jedna z největších celorepublikových
sbírek, již tradiční „Tříkrálová sbírka“. Pořádá jí Česká katolická charita ve dnech 1. – 9.
ledna 2005.
PŘESNÉ DATUM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V NAŠÍ OBCI BUDE UPŘESNĚNO NA
INFOKANÁLU A NA ÚŘEDNÍ TABULI!
Pokud u Vašich dveří zazvoní koledníci, měli by Vám zazpívat koledu, předat malý dáreček
a nad dveře napsat posvěcenou křídou letopočet a tři písmena K(C)+M+B. Tyto písmena
nejsou iniciálami Tří králů, ale latinsky znamenají Christus Mansionem Benedicat, tedy
Kristus žehná tomuto domu. Současně tak koledníci přináší i požehnání do Vašich
domovů. Tato sbírka má zároveň i charitativní aspekt, kdy lidé mohou finančně přispět
prostřednictvím koledníků na pomoc potřebným.
Až tedy u Vašich dveří zazvoní Tři Králové, prosím, nezavírejte před nimi. Váš finanční
příspěvek pomůže lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou a budou Vám za ni
vděční. Děkujeme!
Upozornění pro občany: Každá skupinka koledníků musí mít svého vedoucího, který se
bude moci prokázat občanským průkazem, plnou mocí a povolením o konání sbírky.
Pokladničky musí být řádně zapečetěny s razítkem příslušného obecního úřadu. Zároveň
jsou označeny logem Charity. Pokud budete mít pochybnosti o skupince dobrovolníků,
požádejte je o doklady, které by měli mít u sebe. V době konání sbírky se po městě Brně
pohybují koledníci, kteří nemají s Charitou nic společného, a proto finanční příspěvky jim
dané nepůjdou na pomoc potřebným v charitních zařízeních.
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Poděkování
Rodina Maškových děkuje všem, kteří přispěli a pomohli v jejich tíživé situaci a pomáhají
při dokončovacích pracích na rekonstrukce jejich RD a přeje všem radostné vánoce
a do nového roku vše nejlepší.
Pozvánka na vánoční besídku
ZŠ Vranov ve spolupráci s obecním úřadem Vás srdečně zvou na Vánoční besídku žáků
mateřské a základní školy Vranov, která se koná v pondělí 20.prosince 2004 v 18.00 hodin
v sále Obecního domu.
Zaměstnanci základní a mateřské školy Vranov spolu s dětmi přejí klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně štěstí.
TJ Sokol Vranov přeje všem veselé vánoční svátky a šťastný nový rok 2005.

Sbor dobrovolných hasičů Vranov přeje všem spoluobčanům krásné prožití vánoc
a šťastný nový rok 2005.
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