FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / duben 2017
Drazí farníci,
úvodník farního listu, který nyní držíte v rukou, bude velice stručný:
Vrcholí doba půstu – čas přípravy na Velikonoce. Dny oslavy Ježíšova
sebedarování skrze ponížení a slávu zmrtvýchvstání jsou za dveřmi.
Ze srdce přeji našemu farnímu společenství, ať nám Bůh ve své štědrosti
daruje zahlédnout tvář svého Syna, pro nás z lásky ukřižovaného
a vzkříšeného. Kéž nám do srdce zazáří nové světlo víry, kéž si v našem
nitru najde novou cestu životodárný pramen tryskající do věčného života,
kéž zcela nově pochopíme, co znamenají Ježíšova slova: Já jsem vzkříšení
a život.
Požehnaný závěr doby postní
a pokojné prožití Velikonočních svátků
přeje
o. Jan

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc duben
•
•

•

Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 3. 4. a 24. 4. vždy v 10:00.
Schůzky pro ministranty
PÁ 7. 4., 21. 4., 28. 4. Vždy v 16:00. Prosím ministranty, popřípadě
jejich rodiče, aby se zapisovali v sakristii na připravený formulář.
Uvedení do slavení Velikonočních svátků:
ST 5. 4. 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.
Návštěva nemocných
ST 5. 4., ČT 6. 4. v dopoledních hodinách.
Videoklipová křížová cesta
PÁ 7. 4. po večerní mši svaté.
Úklidová služba
1.4.: Grufíková Růžena, Raiskupová Marie, Vávrová Růžena;
8.4.: Hanáková Anna, Hanáková Jana, Mezihoráková Marie;
22.4.: Tománková Anna, Čejková Marie, Balajová Ludmila;
29.4.: Borovcová Marie, Mívaltová Filoména, Vávrová Františka
Děkuji všem úklidovým službám za jejich obětavou službu.
Sbírky v měsíci dubnu
9. 4. pravidelná měsíční sbírka na opravy; 16. 4. sbírka na kněžský
seminář.

 Slavení Velikonočních svátků
•

•
•

•

•

Předvelikonoční zpovídání
ÚT 11. 4. od 18:30. Přehled ostatních příležitostí ke svátosti smíření
máte uvedený na přiloženém listu.
Mše svaté ve Svatém týdnu
PO 10. 4. v 15:00 (Chamartin); ÚT 11. 4. v 18:00;
Velikonoční třídenní
ZELENÝ ČTVRTEK – 13. 4. mše svatá v 19:00. Po skončení mše svaté
následuje „bdění v Getsemanské zahradě“.
VELKÝ PÁTEK - 14. 4. Velkopáteční obřady v 15:00. Modlitba Křížové
cesty v 10:00. Po skončení obřadů do 22:00 bude otevřený kostel
k soukromé modlitbě.
BÍLÁ SOBOTA – 15. 4. od 8:00 - 18:00 bude otevřený kostel
k soukromé modlitbě u Ježíšova hrobu. Mše svatá Velikonoční vigílie
v 22:30.
Neděle zmrtvýchvstání 16. 4. v 10:30
Přehled pořadu bohoslužeb v celém děkanátu máte uvedený
na přiloženém listu.
Mše svaté ve velikonočním oktávu
Pondělí velikonoční: 17. 4. v 10:30; PÁ 21. 4. v 18:00.

 Mimořádná sdělení
•
•

•

Nácviky ministrantů:
Velký pátek v 11:00; Bílá sobota v 11:00
Setkávání s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání:
První společná schůzka SO 29. 4. v 17:00 na faře. Druhá společná
schůzka 20. 5. v 17:00 na faře. Termíny pro individuální setkání
s knězem v rámci návštěvy v rodině: ST 19. 4. 19.00 - 20.00 a 20.00 –
21:00 ST 10. 5. 19:00 - 20:00 a 20:00 – 21:00; ST 24. 5. 19:00 - 20:00 a
20:00 – 21:00; ČT 25. 4. 20:00 - 21:00. Také je možnost setkat se
v rámci nedělního oběda během květnových nedělí 7. 5.; 14. 5.; 21. 5.;
28. 5. Prosím, kontaktujte mě na tel. číslo 604 503 897 nejpozději
s týdenním předstihem. Těším se na setkání s vámi.
Další informace o přípravě k prvnímu svatému přijímání:
Den prvního sv. přijímání v neděli 4. června v 10:30. Svátost smíření
dětí a rodinných příslušníků + nácvik v sobotu 3. června v 14:00.
Společná sobota s dětmi na faře (1. svatá zpověď, hry a soutěže,
společný oběd) - 6. května v 10:00 – 15:00

POŘAD BOHOSLUŽEB
v měsíci dubnu
NE

2.4.

10:30

Za + manžela. Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života
s prosbou o Boží ochranu do dalších let

PO

3.4.

18:00

Na poděkování za dožitých 90 let s prosbou o Boží
požehnání. Za + manžela Josefa Mezihotáka

PÁ

7.4.

18:00

Za + manžela, + rodiče Mezihorákovy s prosbou o dar
zdraví pro * rodinu a za +++

SO

8.4.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

NE

9.4.

10:30

PO

10.4.

15:00

Květná neděle
Za farnost
Pondělí Svatého týdne
Mše svatá na Chamartinu

ÚT

11.4.

18:00

ČT

13.4.

19:00

PÁ

14.4.

15:00

SO

15.4.

22:30

Úterý Svatého týdne
Za + manžela Stanislava Otépku, + rodiče Lukešovy a
Otépkovy, + Hildegardu Mrázkovu s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání pro celou * rodinu
Zelený čtvrtek
Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran, za celou * a +
rodinu a za +++
Velký pátek – slavení velkopátečních obřadů
Bílá sobota – Vigílie Zmrtvýchvstání
Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za + rodiče Holkovy, jejich + syna, prarodiče Svitálkovy a
jejich syny, za celou + rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro celou * rodinu
Pondělí Velikonočního oktávu
Za + rodiče Neničkovy a Šišperovy, za + bratra a sestru
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu
Pátek Velikonočního oktávu
Za + Marii a Antonína Raiskubovy, + prarodiče s prosbou
o Boží požehnání pro * rodinu

NE

16.4.

10:30

PO

17.4.

10:30

PÁ

21.4.

18:00

SO

22.4.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

NE

23.4.

10:30

2. neděle velikonoční
Za * a + spolužáky z ročníku 1947

PO

24.4.

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu a za +++

PÁ

28.4.

18:00

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

SO

29.4.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

NE

30.4.

10:30

3. neděle velikonoční
Za farnost

