FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / září 2019
Drazí farníci,
Po šesti letech bude v naší farnosti udělována svátost biřmování
těm, kteří se na ni v uplynulém roce připravovali. Samotné biřmování
proběhne v sobotu 5. října v 10 hod. ve zdejším kostele. V září proběhne
závěrečná část přípravy biřmovanců a to o víkendu 13. - 14. 9. v Bílovicích
a 27. – 29. 9. v centru mládeže v Rajnochovicích.
Biřmování se ale netýká jenom těch, kteří přijmou tuto svátost,
protože jde o záležitost celé naší farnosti. Každý může provázet
biřmovance modlitbou a využít k tomu níže uvedený text. Také je možné
prožít účast na biřmování jako obnovu této svátosti, kterou možná mnozí
přijali před mnoha lety a to ve věku, kdy ještě ani moc neuvažovali, co to
pro ně znamená. Tato svátost má umožnit rozvíjet svůj život v síle Ducha
svatého a pod jeho vedením. Každý, kdo cítí, že se v tomto směru
potřebuje duchovně obnovit, může využít nejen přítomnost na samotném
biřmování, ale také využít předcházející den pátek 4. 10. přede mší svatou
svátost smíření a po mši svaté adoraci pro biřmovance.
Předem děkuji všem, kteří se připojí buď modlitbou za naše
biřmovance, nebo za svoji vlastní obnovu.
P. Josef Zelinka
MODLITBA ZA PŘÍPRAVU NA BIŘMOVÁNÍ
Duchu Svatý, tvá milost chrání, provází a posvěcuje celou církev i každého z nás.
S důvěrou ti svěřujeme přípravu na biřmování v naší farnosti. Dej se poznat těm,
kteří se rozhodli připravit k přijetí této svátosti. Uděl své dary našim
biřmovancům, aby přijali Krista plně do svého života, aby se dokázali navzdory
všem pokušením rozhodovat pro dobro, aby uměli otevřeně bránit a hlásat víru, a
tak pomáhali budovat a šířit jeho království. Prosíme také za jejich kmotry
a všechny, kteří je provázejí, uděl jim k tomu potřebné dary a milosti.
Panno Maria, vypros i nám všem, abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými
žáky ve škole Ducha svatého, mohli být biřmovancům podle potřeby oporou
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen

 Pravidelné pastorační aktivity









Pravidelné čtvrteční adorace
Po prázdninách bude opět každý čtvrtek příležitost k soukromé
adoraci od 15:45 do 19:00. Dobrovolníci se zapisují na připravený
rozpis.
Návštěva nemocných
Ve čtvrtek 5. 9. v dopoledních hodinách budu navštěvovat nemocné.
První pátek v měsíci
V pátek 6. září od 17:00 bude příležitost k soukromé adoraci a ke sv.
smíření. V 17:40 pokračuje společná adorace ke cti Ježíšova srdce
a mše sv. je v 18:00.
Setkání na Chamartinu
Ve čtvrtek 26. 9. V 10:00.
Úvodní setkání pro dospělé
Setkání proběhne ve středu 18. 9. v 19:30 v čajovně.
Výuka náboženství
Výuka náboženství pro letošní školní rok začíná v týdnu od pondělí
9. září. Rozvrh hodin: 1. - 2. třída ČT 11:50 – 12:35; 3. třída ČT 13:00 –
13:45; 4. - 5. třída PO 13:00 – 13.45; 6. - 8. třída: PO 14:00 – 14:45.
Přihlášky prvňáků nebo těch, kdo nastoupí ve vyšší třídě, je třeba
odevzdat do 6. září v kostele nebo na faře. V případě potřeby bude
přihláška k dispozici v rámci první hodiny.

 Mimořádná sdělení






Pouť do Žarošic
V sobotu 14. 9., odjezd autobusu v 15:30 od kostela, pak zastávka ve
Skoronicích.
Úklidová služba
14. 9. Novotná Marie, Mezihoráková Jarmila, Vybíralová Marie
28. 9. Bělíková Anna, Mezihoráková Františka, Lopraisová Františka
Nedělní čtení
1. 9. p. Presová, p. Paška
8. 9. Šašinková Anna, Šašinková Hana
15. 9. manželé Prechtlovi
22. 9. Jana Miklendová, Lenka Šebestová
29. 9. manželé Martinkovi

POŘAD BOHOSLUŽEB
září 2019

NE

1.9.

10:30

22.neděle v mezidobí
Za farnost a požehnání školákům a studentům v novém
školním roce

PO

2.9.

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání do dalších let

PÁ

6.9.

18:00

Za + Ludmilu Raiskubovu, dvoje + rodiče, za celou * a +
rodinu a duše v očistci

NE

8.9.

7:30

23.neděle v mezidobí
Za duše + dárců mešních fundací

PO

9.9.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

13.9.

18:00

Za + rodiče Vybíralovy, + prarodiče a za celou * a +
rodinu

NE

15.9.

10:30

24.neděle v mezidobí
Za živé a zemřelé farníky naší farnosti

PO

16.9.

18:00

Na úmysl dárce

PÁ

20.9.

18:00

Za + rodiče a prarodiče z obou stran

NE

22.9.

10:30

25.neděle v mezidobí
Za + rodiče a prarodiče Chytilovy, + manžela a Boží
požehnání pro * rodinu

PO

23.9.

18:00

Za + Jana Škareckého, za celou + rodinu a Boží požehnání
pro * rodinu

SO

28.9.

18:00

Slavnost sv. Václava
Za živé a zemřelé farníky naší farnosti

NE

29.9.

10:30

Za + manžela, + rodiče Tománkovy a Presovy

PO

30.9.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

