FARNÍ LIST

římskokatolické farnosti Vracov / září 2017
Drazí farníci.
Po delší odmlce k vám doputoval nový farní list, ve kterém najdete
řadu aktuálních sdělení. Krom přehledu dovolte jednu krátkou myšlenku
úvodem. V čase dovolené a celých prázdnin jsem často přemýšlel, jak
uchopit tento pastorační rok. Kde napnout síly, na co se v naší farnosti
s novým odhodláním zaměřit. Jistě, je toho spousty co bychom mohli
společně uspořádat, akce na které pozvat širší veřejnost. Stále silněji však
ve mně převládá přesvědčení, jež se dá shrnout do glosy: „ne množství,
ale opravdovost“. Kéž by v nás Pán zapálil svým Duchem touhu po novém
obrácení, tj. novým způsobem vykročit na cestu víry. Mít třeba i odvahu
přehodnotit své dosavadní náboženské zvyklosti, vystoupit ze zóny
pohody, silně vnímat, že jsme povolání k tomu, abychom se
ve společenství farnosti více přimlouvali za své okolí. Zvláště mi na srdci
leží rodiny a také množství lidí, u kterých vnímám, že mají žízeň po Bohu,
ale z různých důvodů nenacházejí odhodlání vydat se na cestu víry.
Prosím, přijměme vážně pozvání na pouť za povolání a za naše rodiny. Pán
jistě chce obdarovat každého člověka, ale potřebuje k tomu nás. Děkuji
vám za jakoukoliv službu, modlitbu a skrytou oběť, kterou přinášíte
pro růst víry v naší obci.
K naší odvaze a vytrvalosti vyprošuje požehnání
O. Jan

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc září








Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 25. 9. v 10:00.
Náboženství pro dospělé, Biblická hodina
ST 20. 9. v 19:30 na faře.
Čtvrteční eucharistické adorace
Příležitost k soukromé adoraci každý čtvrtek od 15:45 do 19:00.
Prosím zapisujte se na připravený rozpis.
Návštěva nemocných
ČT 7. 9. v dopoledních hodinách.
Úklidová služba
16.9. Hlaváčová Františka, Kunertová Ludmila, Preisslerová Jiřina
23.9. Juříková Jana, Chudíčková Marie, Šebestová Lenka
30.9. Ratúská Jarmila, Mezihoráková Marie, Polášková Milena
Sbírky v měsíci září
10.9. pravidelná měsíční sbírka na opravy.

 Mimořádná sdělení




Výuka náboženství
Výuka náboženství pro letošní školní rok začíná v pondělí 11. 9.
Rozvrh hodin:
1. + 2. třída ČT 11:50 – 13:45
3. třída ČT 13:00 – 13:45
4. + 5. třída ST 13:00 – 13.45
6. + 7. třída PO 14:45 – 14:30
8. + 9. třída + SŠ PO 19:00 (na faře).
Prvňáčci dostanou přihlášku v rámci první hodiny.
Farní den
Přijměte srdečné pozvání na farní den. Mše svatá bude slavena 10. 9.
v 14:00 ve farním kostele sv. Vavřince. Po mši svaté od 15:00 budeme
pokračovat ve společném setkání v areálu farní zahrady. K poslechu
nám zahraje cimbálová muzika „Palagrija“. Na místě budete mít
možnost zakoupit si občerstvení (pivo, limo, klobása). V případě
nepříznivého počasí se bude odpolední program odehrávat
na Kulturním domě v malém sále.










Pouť do Žarošic
SO 9. 9. Odjezd autobusu v 15:30 od kostela. Cena jízdného 100,-.
Celodiecézní pouť ministrantů v Uherském Brodě
SO 9. 9. Ministranti ať se hlásí přímo u pana faráře.
Pouť za obnovu rodin a za nová povolání k zasvěcenému životu
SO 23. 9. Odjezd autobusu v 14:00 od kostela. Cena jízdného 100,-.
Sběr zeleniny
Vicerektor Kněžského semináře v Olomouci P. Pavel Šupol se na nás
opět obrací s prosbou o dar zeleniny a zavařenin pro bohoslovce. Své
dary můžete přinášet po celý den v pátek 22. 9. do zahradního altánu.
Soboty „Dobrého pastýře“
Pro letošní školní rok nabízím ve spolupráci s mládeží naší farnosti
program, který je určen pro mladší děti ZŠ. Jedná se o půldenní setkání
v areálu fary. Součástí setkání budou hry, katecheze poutavou formou,
chvíle pro modlitbu…
Soboty pro aktuální pololetí: 21. říjen; 4. a 18. listopad; 2. prosinec
POZOR, změna časů mší svatých na Chamartinu
Z důvodu výuky náboženství bude posunutý čas začátku mší svatých
na 15:30.

POŘAD BOHOSLUŽEB
v měsíci září
SO

2.9.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

NE

3.9.

10:30

Za farnost

PO

4.9.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

8.9.

17:00

Svátek Narození Panny Marie
Za + Antonína Měsíčka, dvoje + rodiče, + sourozence

NE

10.9.

14:00

23.neděle v mezidobí
Za celou * a + rodinu a za +++

PO

11.9.

18:00

Za + Antonína Nikla, dvoje + rodiče a za +++

PÁ

15.9.

18:00

Památka Panny Marie Bolestné
Za + rodiče, + bratra, + tetu, dvoje + rodiče a za * rodinu

SO

16.9.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

NE

17.9.

10:30

Za + Josefa a Marii Škareckých, + vnuka Petra a za celou *
a + rodinu

PO

18.9.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

22.9.

18:00

Volný úmysl

NE

24.9.

10:30

Za farnost

ČT

28.9.

18:30

Slavnost sv. Václava
Za + rodiče Hlaváčovy a + syna Jiřího, za + rodiče
Balajovy a za * rodinu

SO

30.9.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

