FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / červen 2017
Drazí farníci,
měsíc červen již tradičně bývá spojený se vzácnými dny, kdy
mimořádným a novým způsobem můžeme vnímat dar eucharistie. První
svaté přijímání našich dětí, Slavnost Těla a Krve Páně a s ním spojený
eucharistický průvod jsou pro nás velkými příležitostmi k obnově víry
v Pánovu přítomnost v proměněném chlebě.
Děkuji za vaše modlitby, kterými jste doprovázeli děti v čase jejich
přípravy k prvnímu sv. přijímání. Prosím, v přímluvné modlitbě
pokračujme i nadále. Modleme se za rodiny v naší farnosti, za děti
a mládež, za sebe navzájem. Prosme za růst víry a za odvahu být
věrohodnými svědky vůči všem lidem, se kterými se každodenně
setkáváme.
Kéž nám všem je eucharistie chlebem pro život z víry, chlebem, který
daruje novou svěžest a sílu.
Přeji a v modlitbě vyprošuji pokojné dny
O. Jan

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc červen
•
•
•

•

•
•

Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 19. 6. v 10:00.
Setkání nad Písmem svatým
ST 28. 6. v 19:30 na faře.
Čtvrteční eucharistické adorace
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 15:45 do 19:00.
Prosím zapisujte se na připravený rozpis. Případná změna bude
ohlášena.
Úklidová služba
10.6. Mívaltová Marie, Niklová Anna, Spáčilová Jarmila
17.6. Belková Marie, Raiskubová Aloisie, Raiskupová Marie
24.6. Lukešová Marie, Kudlíková Anna, Novotná Jiřina
Sbírky v měsíci červnu
11. 6. pravidelná měsíční sbírka na opravy.
Zapisování úmyslů na měsíce červenec, srpen, září
Zapisování intencí začne od neděle 11. června.

 Mimořádná sdělení
• Farní pouť
Farní pouť se uskuteční v sobotu 17. června. Cílem naší cesty bude
poutní místo Turzovka. Na zpáteční cestě uděláme zastávku v Rožnově
pod Radhoštěm, kde budeme mít příležitost navštívit valašský
skanzen. Odjezd na pouť v sobotu 17. června v 6:00 od kostela. Návrat
ve večerních hodinách. Cena jízdného 400 Kč. Cena vstupného
do skanzenu 100 Kč. Jízdné můžete zaplatit v sákristii, nebo
v autobusu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
v měsíci červnu
NE

4.6.

10:30

Slavnost seslání Ducha svatého
První svaté přijímání

PO

5.6.

18:00

Za * a + rodinu Šafářovu a Gasnárkovu a za +++

PÁ

9.6.

18:00

Za + Miladu Blahovu, + manžela Milana, rodiče a příbuzné
z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro celou *
rodinu

SO

10.6.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech
Slavnost Nejsvětější trojice
Za + syna Davida s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro celou * rodinu
Slavnost Těla a krve Páně
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

NE

11.6.

9:00

ČT

15.6.

16:30

PÁ

16.6.

18:00

Za + Annu Mívaltovu, jejich rodiče, + zetě a za celou * a +
rodinu

NE

18.6.

11:30

Průvod Božího Těla
Za + Ludvíka Raiskuba, + zetě a za celou * a + rodinu

PO

19.6.

18:00

Za + Františka a Marii Neničkovy, rodiče z obou stran a za
+++

PÁ

23.6.

18:00

SO

24.6.

8:00

NE

25.6.

10:30

Za farnost

PO

26.6.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

ČT

29.6.

17:00

Slavnost sv. Petra a Pavla
Za + manžela, zetě, dvoje + rodiče a za celou * a + rodinu

PÁ

30.6.

18:00

Za + manžela, dvoje + rodiče a za celou * a + rodinu

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Za + rodiče Bačíkovy, Procházkovy a jejich + vnuka
Bronislava a za +++
Slavnost narození Jana Křtitele
Za + Marii a Tomáše Kozumplíkovi, rodiče a sourozence
z obou stran a za celou * a + rodinu

