římskokatolické farnosti Vracov / leden 2018
Drazí farníci,
s vděčností se poohlížím zpět směrem ke krásným dnům letošních
Vánoc. Čím více se známe, čím více je naše farnost pro mě domovem, tím
radostněji prožívám slavení betlémských událostí. Děkuji každému z vás
za jakoukoliv třebas i nepatrnou službu, kterou jste přispěli k důstojné
oslavě Svátků. Přeji nám všem, ať všední dny nepohltí nově nabytou
radost ze setkání s Kristem. Kéž v sobě s pomocí Ducha Svatého udržíme
záři Betlémské noci, která má tu moc prostoupit všechny temné kouty
našeho života.
Pokojné vykročení do nového roku v modlitbě vyprošuje
P. Jan Liška

 Pravidelné pastorační aktivity






Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 15. 1.; PO 29. 1. Vždy v 10:00.
Biblická hodina
ST 10. 1.; ST 24. 1. v 19:30 na faře.
Čtvrteční eucharistické adorace
Každý čtvrtek od 15:45 do 19:00. Prosím zapisujte se na připravený
rozpis.
Návštěva nemocných
ČT 4. 1. v dopoledních hodinách.
Úklidová služba
6.1.: Kudlíková Anna, Novotná Jiřina;
13.1.: Prechtlová Kristina, Vítková Marie;
20.1.: Horáková Eliška, Klimková Marie;
27.1.: Říhová Lenka, Šašinková Martina, Studénková Vlasta.



Sbírky na opravy
14. 1.: pravidelná měsíční sbírka na opravy.
Děkuji za vaši štědrost v rámci vánočních sbírek. Celkem jste darovali
22.695,-

 Mimořádná sdělení









Informace o opravách střechy
V předvánočním týdnu proběhla akutní provizorní oprava díry
ve střeše. Za dílo jsme zaplatili firmě Izoltmont částku 76.844,- Z této
částky nám byla proplacena pojistka ve výši 45.000,-. Do konce února
musíme uhradit částku cca 110.000,- za projektovou dokumentaci.
Aktuální stav farního účtu je 241 744,-. Děkuji za vaši štědrost
a prosím, abychom i na dále při velkých sbírkách pamatovali na tento
úmysl.
Koncert na ukončení doby Vánoční
Koncert se uskuteční v neděli 7. 1. v 16:00 v kostele sv. Vavřince.
Pozvání na Farní ples 2018
Přijměte srdečné pozvání na ples, který se uskuteční v sobotu
13. ledna od 19:00 hod. v sokolovně. Cena vstupného 150,-. Na plese
nám budou hrát Vracovjáci a skupina Šiška. Prosím, pozvěte své
známé a blízké. Také se na vás obracím s prosbou o vaše drobné dary
do plesové tomboly.
Beseda s P. Ladislavem Heryánem
Ladislav Heryán je známý salesiánský kněz, biblista a vysokoškolský
pedagog. V nakladatelství Portál vyšla jeho velice populární kniha
„Exotem na této zemi“, která získala velkou pozornost a sklidila řadu
ocenění. Beseda se uskuteční v pondělí 22. 1. od 19:00 v Kyjovském
pivovaru.
Pozvání ke slavnosti skládání slibů salesiánských spolupracovníků
S radostí vám oznamuji, že dne 27. 1. v 10:00 ve Zlíně ve farnosti
Salesiánů na Jižních svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
budu skládat sliby Salesiánských spolupracovníků. Srdečně vás zvu
k této slavnosti.
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