FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / červen 2020
Postupy lidské a Boží
Milí farníci.
V nedávné době jsem narazil na přehled, který zpracovalo
ministerstvo zdravotnictví. Co je třeba dělat v době koronaviru, když
z venku přicházíme domů: vyzout boty ještě venku, odložit roušku
do igelitového nepropustného sáčku, vydezinfikovat úplně vše, co jsme
používali – klíče, mobil, brýle, tužky, kliky. Svrchní šaty sundat a umýt si
ruce. Vše, co jsme měli na sobě, okamžitě vyprat.
Docela by mě zajímalo, kolik lidí to všechno dodržovalo.
Ve veřejných prostorách jsou lidé kontrolováni a nuceni dodržovat
nařízená opatření. Jak to ale vypadá v soukromí? Každopádně, když někdo
chtěl pro ochranu svého zdraví i života udělat maximum co jde, pak v tom
měl zřejmě dobrý návod.
V současné době se lidé téměř po celém světě učili zachovávat
spoustu předpisů a opatření kvůli ochraně svého zdraví i života. Uvažoval
jsem o tom, jak by to vypadalo, kdyby lidé v podobné míře začali
uplatňovat všechna opatření, která umožňují vnitřní zdraví naší duše a tím
i spásu a záchranu věčného života. Zažili jsme, co všechno jsou lidé
ochotni dodržovat a čemu všemu se podřídit, aby si chránili pozemský
život. Kdyby se podobně začali strachovat o život věčný, zřejmě by byli
schopni začít dodržovat řadu opatření a doporučení, které nacházíme
v Písmu svatém.
Pánu Bohu ale zřejmě stačí, když dopouští něco, kvůli čemu se lidé
začnou více bát o svůj pozemský život. Když pak začnou víc zvažovat jakou
hodnotu a smysl má náš tak křehký a snadno zranitelný život, je šance, že
se jejich pozornost obrátí i k Bohu. Potvrzuje to například toto svědectví
z Itálie z března tohoto roku.

Vyprávění Juliana Urbana, 38-letého lékaře v Lombardii:
„Nikdy mě nenapadlo, že někdy budu vidět a prožívat to, co se zde
děje v naší nemocnici už tři týdny. Tato hrůza se velmi šíří a je stále více
nezastavitelná. Na začátku jich přišlo jen několik, pak po stovkách... a teď
nejsme lékaři, ale třídiči... musíme se rozhodnout, kdo má žít a kdo má jít
domů zemřít, ačkoli tito lidé poctivě platili Itálii daně.
Před dvěma týdny jsem já a moji kolegové byli zarytí ateisté. Toto
bylo normální, vždyť jsme věřili ve vědu. Vždy jsem se vysmíval rodičům,
protože chodili do kostela.
Je tomu devět dní, co k nám přišel 75-letý kněz s vážnými dýchacími
problémy. Měl Bibli a z té četl umírajícím, držíc je za ruku. My jsme už byli
psychicky i fyzicky vyčerpaní a bez naděje, a když jsme měli trochu času,
sedli jsme si a poslouchali ho. Nyní musíme přiznat; jako lidé jsme dosáhli
své limity, více nemůžeme udělat! Denně umírá stále více lidí. Jsme
vyčerpaní, dva z našich kolegů jsou mrtví, a ostatní sotva stojí na nohou.
Uvědomili jsme si, že znalosti člověka jsou konečné a potřebujeme
Boha! Začali jsme se modlit vždy, když jsme měli pár minut. Neuvěřitelné,
ale jako ateisté, jsme přišli k tomu, že jsme našli klid u Boha! Jeho prosíme,
aby nám pomohl vytrvat v ošetřování pacientů.
Kněz včera zemřel. Pokud byl s námi, podařilo se mu přinést takový
klid, v jaký jsme ani nedoufali, že najdeme. Nyní odešel k Pánu
a zanedlouho ho budeme následovat. Šest dní jsem nebyl doma, nevím,
kdy jsem jedl naposledy a uvědomil jsem si, jaký jsem byl neužitečný
na této zemi. Chtěl bych pomáhat ostatním až do mého posledního dechu.
Jsem šťastný, že jsem přišel k Bohu, když jsem obklopen utrpením
a smrtí svých bližních. "
Tolik svědectví z Itálie. Kéž by se nám všem dařilo díky tomu, čím
v životě procházíme, vždycky nalézat, k čemu nás chce takto Bůh přivést.
otec Josef

 Pravidelné pastorační aktivity






První pátek v měsíci
5. 6. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření.
První sobota v měsíci
6. 6. od 6:45 rozjímání a růženec, 7:30 mše svatá.
Návštěva kněze nemocných
Proběhne ve čtvrtek 4. 6. v dopoledních hodinách.
Formační setkání pro dospělé
Ve středu 3. a 17. 6. od 19:30 v čajovně.
Čtvrteční adorace
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 16:00 do 19:00.
Prosíme dobrovolníky o službu při adoraci a zápis na připravený arch.

 Mimořádné pastorační aktivity




Příprava na 1. svaté přijímání
Probíhá každou středu v 16:00 na faře a bude pokračovat přibližně
do poloviny prázdnin.
Slavnost Těla a Krve Páně
V naší farnosti budeme slavit ve čtvrtek 11. 6. v 18:30. Po mši sv. bude
následovat eucharistický průvod v okolí kostela. Do průvodu jsou
zvané také děti a zejména ty, které se připravují na 1. svaté přijímání.

Úklid kostela:
6. 6. Novotná Marie, Mezihoráková Jarmila, Vybíralová Marie
20. 6. Bělíková Anna, Mezihoráková Františka, Lopraisová Františka
Čtení o nedělích:
7. 6. manželé Němcovi
14. 6. manželé František a Věra Juříkovi
21. 6. manželé Peřinovi
28. 6. manželé Libor a Jana Juříkovi

POŘAD BOHOSLUŽEB
červen 2020
PO

1.6.

18:00

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

PÁ

5.6.

18:00

První pátek v měsíci
Zádušní mše sv. za + Marii Kočí

SO

6.6.

7:30

První sobota v měsíci

NE

7.6.

10:30

Slavnost Nejsvětější Trojice
Na poděkování za 40 let společného života, s prosbou o dar
zdraví pro celou * rodinu

ČT

11.6.

18:30

Slavnost Těla a Krve Páně
Za + bratra, + rodiče, prarodiče z obou stran a za * rodinu

NE

14.6.

10:30

Za * a + farníky naší farnosti

PO

15.6.

18:00

Za + Kateřinu a Cyrila Okénkovi, + dceru a Boží
požehnání pro * rodinu

PÁ

19.6.

18:00

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran, za * a + rodinu a
+++

NE

21.6.

10:30

12.neděle v mezidobí
Za celou * a + rodinu

PO

22.6.

18:00

Za + rodiče, za celou * rodinu a +++

PÁ

26.6.

18:00

Za + rodinu Kaiserovu, Kroutilovu, Kuncovu s prosbou o
Boží požehnání pro * rodinu

SO

27.6.

7:00

NE

28.6.

9:00

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

PO

29.6.

18:30

Slavnost sv. Petra a Pavla
Za + manžela, + rodiče z obou stran s prosbou o Boží
požehnání pro * rodinu

