FARNÍ LIST

římskokatolické farnosti Vracov / květen 2017
Drazí farníci,
Prožíváme radost Velikonoční doby, kdy novým způsobem
objevujeme Vzkříšeného Pána a zároveň Jím samotným se necháváme
nalézat a oslovovat. Zakoušíme tak neustálou dynamiku daru víry ve
Zmrtvýchvstalého, učíme se naslouchat slovům Mistra a vnímat jeho
přítomnost uprostřed našeho farního společenství. Na cestu následování
nám sám Ježíš daruje mocnou průvodkyni, svoji milovanou matku Marii.
„Hle, to je tvá matka“, říká každému z nás z kříže. Maria nás s mateřskou
péči učí být v blízkosti svého syna. Měsíc květen již tradičně patří
„Májovým pobožnostem“, kéž každá naše modlitba k Ježíšově matce Marii
je vedena upřímnou touhou více znát a zakoušet toho, který je dárce
života v plnosti.
Všem přeji pokojné májové dny.
O. Jan

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc květen











Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 22. 5. v 10:00.
Setkání nad Písmem svatým
ST 31. 5. V 19:30 na faře.
Čtvrteční eucharistické adorace
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 15:45 do 19:00.
Prosím zapisujte se na připravený rozpis. Případná změna bude
ohlášena.
První pátek v měsíci
PÁ 5. 5. - od 16:45 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci.
16:45 – 17:30 příležitost ke svátosti smíření. 17:30 – 17:50 společná
adorace + modlitba litanií k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Prosím,
využijte čas ke svátosti smíření již od začátku doby zpovídání, ať
můžeme bez delší prodlevy od 17:30 navázat společnou adorací.
Návštěva nemocných
ST 3. 5., ČT 4. 5., PÁ 5. 5. v dopoledních hodinách.
Úklidová služba
1. 4.: Kaňovská Marcela, Presová Anna, Slavíková Dita
13. 5.: Juříková Věra, Kaiserová Anna, Marčíková Stanislava
20. 5.: Novotná Marie, Mezihoráková Jarmila, Vybíralová Marie
27. 5.: Bělíková Anna, Mezihoráková Františka, Lopraisová Františka
Děkuji všem úklidovým službám za jejich obětavou službu.
Sbírky v měsíci květnu
7. 5. sbírka na křesťanská média; 14. 5. pravidelná měsíční sbírka na
opravy.

 Mimořádná sdělení



Májové pobožnosti
PÁ po mši svaté, NE v přírodě (cesta na Vlkoš) v 15:00
Novéna k Duchu Svatému
Příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého: PÁ 26. 5. po mši svaté; SO
27. 5. v 19:00; NE 28. 5. v 19:00; PO 29. 5. – ČT 1. 6. v 19:00; PÁ 2. 6.
po mši svaté; SO 3. 6. v 19:00










Setkávání s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání:
Druhá společná schůzka 20. 5. v 17:00 na faře. Termíny pro
individuální setkání s knězem v rámci návštěvy v rodině: ST 10. 5.
19.00 - 20.00 a 20.00 – 21:00, ST 24. 5. 19:00 - 20:00 a 20:00 – 21:00;
ČT 25. 5. 20:00 - 21:00. Také je možnost setkat se v rámci nedělního
oběda během květnových nedělí 7. 5.; 14. 5.; 21. 5.; 28. 5. Prosím,
kontaktujte mě na tel. číslo 604 503 897 nejpozději s týdenním
předstihem. Těším se na setkání s vámi.
Další informace o přípravě k prvnímu svatému přijímání:
Den prvního sv. přijímání v neděli 4. června v 10:30. Svátost smíření
dětí a rodinných příslušníků + nácvik v sobotu 3. června v 14:00.
Společná sobota s dětmi na faře (1. svatá zpověď, hry a soutěže,
společný oběd) - 6. května v 10:00 – 15:00.
Fatimský den
PO 15. 5. – v naší farnosti proběhne Fatimský den. V roce 100. výročí
zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě třem malým pasáčkům, si
připomeneme výzvy Matka Boží a příslib, že její neposkvrněné srdce
zvítězí. Pobožnost začne přesně v 17:00 katechezí v kostele
o událostech před 100 lety. Při následné mši svaté, bude naše farnost
a celá obec zasvěcena Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Proto by
bylo dobré, abychom se této pobožnosti zúčastnili v hojném počtu
a dali tak naši Nebeské Matce najevo, nejen zájem, ale i lásku a díky
za její mateřskou péči a starost o celé lidstvo v dnešní složité době.
Pouť na horu sv. Antonína
NE 28. 5. – 13:30 odjezd od kostela, 15:00 mše svatá.
Přihlašování na farní pouť
Prosím o závazné přihlašování se na farní pouť do Rožnova
pod Radhoštěm a okolí. Pouť proběhne v sobotu 17. června.
Přihlašování v sákristii na připravený formulář.

POŘAD BOHOSLUŽEB
v měsíci květnu
PO

1.5.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

5.5.

18:00

Na poděkování za dožitých 80 let s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání do dalších let

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

SO

6.5.

18:00

NE

7.5.

10:30

PO

8.5.

18:00

PÁ

12.5.

18:00

NE

14.5.

10:30

PO

15.5.

18:00

PÁ

19.5.

18:00

Za + Marii Jurniklovu a za * a + spolužáky

SO

20.5.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

NE

21.5.

10:30

6. neděle velikonoční
Za + otce, + rodiče Mezihorákovy s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro celou * rodinu

PO

22.5.

18:00

Na poděkování za 45 let manželství, za * a + rodinu a za
+++

ČT

25.5.

18:30

PÁ

26.5.

18:00

Za celou * a + rodinu

SO

27.5.

18:00

Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech

NE

28.5.

9:00!

Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 90 let, za + rodiče
Gasnárkovy, sourozence, s prosbou o Boží požehnání pro
celou * rodinu

PO

29.5.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

4. neděle velikonoční
Za farnost
Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 80 let s prosbou o
dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu
Za + syny Aleše Vybírala a Libora Lukeše, + rodiče a
prarodiče, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou
rodinu
5. neděle velikonoční
Za + Antonína Karlína, + rodiče a prarodiče z obou stran a
za +++
Fatimský den
17:00 katecheze
18:00 mše svatá – za farnost

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za farnost

