FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / říjen 2019
Milí farníci.
Papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc na říjen tohoto roku
2019. Žádá, aby se zapojily všechny oblasti církve, především farnosti, protože
každý máme mít svůj podíl na misijním poslání církve. Toto poslání neobnáší
jenom výpravy misionářů do oblastí, kde to je spojeno i s humanitární pomocí,
ale nejdůležitější oblast pro misie je právě to prostředí, ve kterém sami žijeme
a lidé kolem nás, kteří neznají Krista.
Předpokladem tohoto poslání je, že víru v Krista vnímáme jako něco
dobrého, krásného a obohacujícího, a jedině pak je také pochopitelné, že se o to
chceme podělit i s druhými. Pokud někdo sice je nějakým způsobem věřící, ale
takto ještě víru nevnímá, pak od něho misijní zaměření nemůžeme očekávat.
Takoví křesťané ovšem potřebují sami zakusit víru novým způsobem a úkolem
misijního poslání je jim v tom pomáhat a motivovat je.
Nabídka formačních setkání
Možná, že mnozí věřící sice cítí, že za šíření a předávání víry máme
společnou zodpovědnost, ale přitom si moc neví rady, co je možné v tom směru
dělat. Za tím účelem jsem v naší farnosti nabídl formační setkávání věřících
a na prvním setkání jsem účastníkům představil, jakou by to mohlo mít náplň.
Možná, že někdo se zalekl takové nabídky, která by mohla směřovat
k evangelizačním snahám. Proto je dobré vědět, že při těchto setkání nejde
na prvním místě o to, abychom vymýšleli a organizovali nějaké misijní akce.
Prvním cílem je tedy to, aby se prohloubila naše vnímavost pro Ježíšovu
přítomnost v našem životě a pro působení jeho svatého Ducha. To je při tom
i to nejdůležitější, co lze udělat pro misijní poslání. Když se nám totiž podaří,
aby Bůh měl více místa v našem vlastním životě, už tím přinášíme Krista
i do světa kolem nás. To je hlavní náplň setkávání, které nabízím jednou za dva
týdny ve středu v 19:30.
Když se ve společenství, kde se za tím účelem věřící setkávají, podaří
duchovně růst a rozvíjet, teprve potom je možné zjistit, co od koho Bůh očekává.
otec Josef

Misijní most modlitby
Datum 20. října není významný jen tím, že v naší farnosti máme
hody, ale současně celá církev prožívá slavení Misijní neděle. Tomu
předchází tzv. Misijní most modlitby, do kterého je možné se letos zapojit
v pátek večer 18. října. Touto modlitbou se jako mostem propojí církev
na celém světě, aby duchovně podepřela všechny oblasti misijního
poslání.

 Pravidelné pastorační aktivity






Pravidelné čtvrteční adorace
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 15:45 do 19:00,
pokud nebude hlášeno jinak. Prosím, zapisujte se na připravený rozpis.
Návštěva nemocných
Ve čtvrtek 3. 10. v dopoledních hodinách.
První pátek v měsíci
Vzhledem k přípravě na biřmování bude tentokrát změna obvyklého
programu, který je uveden níže.
Setkání na Chamartinu
Ve čtvrtek 10. 10. v 10:00.
Formační setkání pro dospělé
Setkání proběhne ve středu 9. a 23. 10. v 19:30 v čajovně.

 Mimořádné pastorační aktivity


Biřmování a obnova této svátosti pro ostatní věřící
Účast na udělování biřmování mohou využít i ostatní farníci jako
vlastní obnovu této svátosti. Každý, kdo cítí, že by chtěl tuto nabídku
využít, je zván nejen na samotné biřmování, ale také na předcházející
večer pátek 4. října na adoraci pro biřmovance, případně i ke svátosti
smíření. Mše svatá je mimořádně v 17:30, hned po ní začne adorace
s modlitbou za biřmovance. Příležitost ke svátosti smíření za přítomnosti dvou zpovědníků bude od 18:45.
Samotné biřmování proběhne v sobotu 5. října v 9:30 v kostele
sv. Vavřince a přijede je udělit pomocný biskup Mons. Josef Nuzík.





Nepřítomnost kněze
Otec Josef nebude k dispozici 7. – 8. 10. (formační setkání kněží) a 14.
– 17. 10. (exercicie). Z toho důvodu v těchto termínech nebudou
bohoslužby. V případě pohřbu a jiné naléhavé záležitosti je možno se
obrátit na děkana P. Vladimíra Mrázka v Kyjově, tel: 731 402 188.
Úklid kostela
12. 10. Mívaltová Marie, Niklová Anna, Spáčilová Jarmila
19. 10. Belková Marie, Raiskubová Aloisie, Raiskupová Marie

POŘAD BOHOSLUŽEB
říjen 2019
PÁ

4.10.

17:30

Sv.František z Assisi
Za + Romana Slámu a celou * a + rodinu

SO

5.10.

9:30

BIŘMOVÁNÍ

NE

6.10.

10:30

27.neděle v mezidobí
Za * a + farníky naší farnosti

PÁ

11.10.

18:00

Za + rodiče Měsíčkovy, jejich + sourozence, za Annu a
Martina Goliášovy a celou * a + rodinu

NE

13.10.

10:30

28.neděle v mezidobí
Za + rodiče, + bratra, + tetu, dvoje + prarodiče a celou *
rodinu

PÁ

18.10.

18:00

Svátek sv.Lukáše, evangelisty
Za + syna a dvoje + rodiče

SO

19.10.

18:00

Mše svatá v Kelčanech

NE

20.10.

13:00

29.neděle v mezidobí – HODOVÁ MŠE SVATÁ
Za * a + farníky naší farnosti

PO

21.10.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

25.10.

18:00

Za + Richarda Procházku, za celou * a + rodinu a
duše v očistci

NE

27.10.

9:00

30.neděle v mezidobí
Za + rodiče Neničkovy, Šišperovy, + bratra, + tetu, dar
zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

