FARNÍ LIST

římskokatolické farnosti Vracov / listopad 2019
Milí farníci.
V těchto dnech je zvykem vzpomínat na naše blízké, kteří nás
předešli na věčnost, ale tím si také připomínáme, kam směřuje život
každého z nás. S dosažením věčné radosti v Božím království úzce souvisí
pojem „plnomocné odpustky“. Možná, že mnozí věřící nechávají tuto
možnost nevyužitou, protože jí moc nerozumí. Někteří mají zase pojem
odpustků spojený se zkresleným výkladem, který zejména ve středověku
mohl umožnit jejich zneužití, a proto je považují za něco, čím se moderní
věřící nemusí zabývat.
Jenže duchovní bohatství, které nám Pán Ježíš svěřil do rukou, by
nemělo být zlehčováno. Jak tedy můžeme význam odpustků správně
chápat? Odpustky pro duše v očistci jsou založeny na možnosti, že se
s nimi dělíme o něco, co nám samotným duchovně prospívá. Duše
člověka, která ještě není připravena na setkání s Bohem, potřebuje projít
očistcem. A na této cestě očišťování jim můžeme pomáhat. Uvažme, jak
zde na zemi můžeme někomu jinému pomoci na jeho cestě k dosažení
nějakého cíle, aby se třeba dostal do nějakého města, aby došel na vrchol
hory apod. Můžeme mu dát peníze na vlak, na výletě se můžeme podělit
o jídlo a pití, pomoci mu s těžkým zavazadlem, nebo mu umožnit, aby se
o nás opřel. Něco podobného v duchovním smyslu jsou odpustky.
S dušemi zesnulých se dělíme o to, co nám samotným pomáhá na cestě
ke spáse. Když nás modlitby, svátost smíření a svaté přijímání přibližují
Bohu, máme možnost podělit se o jejich účinek s dušemi těch, kteří to
potřebují. Zvláštní příležitost k tomu máme každý rok od 1. do
8. listopadu.
Všem přeji, aby čas dušiček nebyl jen nostalgickou vzpomínkou, ale
účinným projevem křesťanské lásky, která sahá do věčnosti.
otec Josef

 Pravidelné pastorační aktivity





Pravidelné čtvrteční adorace
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek, pokud nebude hlášeno
jinak. Od října je čas adorace posunutý od 16:00 do 19:00. Prosím,
zapisujte se na připravený rozpis.
Setkání pro seniory na Chamartinu
Ve čtvrtek 7. a 28. listopadu v 10:00.
Formační setkání pro dospělé
Setkání proběhne ve středu 6. a 27. 11. v 19:30 v čajovně.

 Mimořádné pastorační aktivity






Památka zesnulých
Dušičková pobožnost na hřbitově bude v sobotu 2. listopadu po mši
svaté, která začíná v 18:30 hod. V dušičkovém týdnu od 1. do
8. listopadu je možno získat pro duše v očistci plnomocné odpustky.
Tři obvyklé podmínky jsou přijmout v ten den sv. přijímání, být
po zpovědi v milosti posvěcující a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
K tomu 1. a 2. listopadu patří návštěva kostela s modlitbou Páně
a Vyznání víry, nebo 1. – 8. listopadu návštěva hřbitova s modlitbou
za zemřelé.
Příprava na 1. svaté přijímání
Setkání za účasti dětí i rodičů se koná v pondělí 4. listopadu v 17:00
v kostele. Proběhne obnova křtu, na kterou jsou zváni i další členové
rodiny či křestní kmotři.
Setkání pastorační a ekonomické rady
Ve středu 20. listopadu v 19:30 v čajovně.
Úklid kostela
2. 11. Lukešová Marie, Kudlíková Anna, Novotná Jiřina
16. 11. Prechtlová Kristina, Šašinková Anna, Šimková Marie
30. 11. Říhová Lenka, Slámová Martina, Studénková Vlasta
Nedělní čtení
3. 11. manželé Peřinovi
10. 11. manželé Libor a Jana Juříkovi
17. 11. p. Mrvová, p. Kopřivová
24. 11. p. Presová, p. Paška

POŘAD BOHOSLUŽEB
listopad 2019
PÁ

1.11.

18:30

Slavnost všech svatých
Za Boží požehnání pro celou * rodinu a za duše v očistci

SO

2.11.

18:30

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za všechny věrné zemřelé

NE

3.11.

10:30

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

PO

4.11.

18:00

Za + rodiče Repíkovy, jejich syna a Boží požehnání pro
celou * rodinu

PÁ

8.11.

18:00

Za + manžela, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží
požehnání pro celou * rodinu

NE

10.11.

7:30

32.neděle v mezidobí
Za + rodiče Borovcovy, + dceru, dva + zetě a celou * a +
rodinu

PO

11.11.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

15.11.

18:00

Za + manželku Hanákovou, Karla Pavku a za * a + rodinu

NE

17.11.

10:30

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

PO

18.11.

18:00

Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla
Za duše zesnulých dárců mešních fundací

PÁ

22.11.

18:00

Památka sv. Cecilie
Za + Emilii Kocurkovu, * a + rodinu Kocurkovu a
Matějíčkovu

NE

24.11.

10:30

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Za + manžela a celou * a + rodinu

PO

25.11.

18:00

Poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za + manžela, +
dvoje rodiče, a s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro * rodinu

PÁ

29.11.

18:00

Za + rodiče Bačíkovy, + vnuka Bronislava, za celou * a +
rodinu a duše v očistci

