římskokatolické farnosti Vracov / duben 2018

U prázdného hrobu naše cesta nekončí
Drazí farníci,
prožili jsme ve společenství naší farnosti letošní Velikonoce. Mohlo by
se zdát, že nedělí Zmrtvýchvstání vše končí. Den, na který jsme se
připravovali po čtyřicet dnů postu, jakoby byl zároveň loučením
s velikonočními dny.
Nenechme se však zmást.
Když pozorně pročítáme
svědectví evangelia, naopak
vidíme, jak se skutečnost
Zmrtvýchvstání stává pro
učedníky velkým startem.
Z počátku ničemu nerozumí,
jsou ustrašení a zmatení. Až
sám Vzkříšený dává porozumět, daruje pokoj, odvahu a hlavně slibuje
moc z výsosti, kterou je Duch Svatý. Po této osobní zkušenosti se rodí
církev. Církev, která svědčí, církev, která přitahuje. Naše farnost
potřebuje neustálou obnovu. Padesátidenní Doba velikonoční je pro
nás velkou příležitostí začít u samotného zdroje znovuzrození, totiž
u živého Pána, bez kterého je veškeré počínání církve bezduchým
plahočením.

Nabízím tři pilíře, na kterých můžeme začít stavět: 1) Slavení eucharistie, která
je pramenem a vrcholem veškerého života církve. Přijměte prosím povzbuzení
ke slavení mše svaté také ve všední dny. Přijde mi, že se nás mimo neděli schází
čím dál tím méně. Např. tento pátek jsem namátkou napočítal cca 20
účastníků… 2) Modlitba ve společenství. A na tomto místě promýšlejme, jakým
způsobem bychom se mohli setkávat… 3) V soukromé modlitbě častá, ba
neustálá prosba o vedení Duchem svatým, o sílu ke svědectví, o milost nového
obrácení.
Vedle těchto, řekněme zcela standartních a nezbytných důrazů, nám na dobu
velikonoční nabízím ještě jeden impuls. Bude se jednat o nedělní cca 20 min.
katechezi na téma „Duch svatý v životě farnosti“ a následující modlitbu se
svátostným požehnáním. Rozpis termínů najdete níže.
Drazí přátelé, Velikonoční zvěst musí putovat k dalším generacím. To je naše
poslání, které nám Pán svěřil. Nejde nám to, máme obavy, stydíme se,
nechceme si dělat potíže, zvykli jsme si na duchovní standart a pohodlí...
V mnohém tápu společně s vámi. Jedno je však jisté, Ježíš říká: „… já jsem
s vámi po všechny dny…“ (Mt 28, 20) a na jiném místě nám připomíná:
„…neboť, beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15,5).
Přeji nám všem pokojné dny

o. Jan

PASTORAČNÍ AKTIVITY

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ NA CHAMARTINU:
PO 10.4. v 10:00; PO 23.4. v 10:00
SETKÁNÍ NAD PÍSMEM SVATÝM:
ST 11.4. v 19:30 na faře
PASTORAČNÍ RADA:
ST 25.4. v 19:30 na faře
KATECHEZE NA TÉMA DUCH SV. + MODLITBA ZA OBNOVU FARNOSTI
NE 22.4. v 14:30; NE 6.5. v 14:30; NE 13.5. v 15:30

POŘAD BOHOSLUŽEB

PÁ
6.4.

Pátek
18:00 Na poděkování za dožitých 50 let společného
Velikonočního
života s prosbou o Boží požehnání pro celou *
oktávu
rodinu. Za + rodiče.
NE
2. NEDĚLE
10:30 ZA FARNOST
8.4. VELIKONOČNÍ
PO
SLAVNOST
18:30 Za + Josefa a Marii Vávrovy, Josefa a Annu
9.4. ZVĚSTOVÁNÍ
Gregorovičovy. Za celou * a + rodinu a za +++
PÁNĚ
PÁ
18:00 Za + Josefa Kudlíka, + dceru a za celou * a +
13.4.
rodinu.
NE
3. NEDĚLE
10:30 Za Josefa a Marii Mrvovy, jejich + rodiče a za
15.4. VELIKONOČNÍ
+++.
PO
15:30 Mše svatá na Chamartinu
16.4
PÁ
18:00 Za + rodinu Kaiserovu, Kroutilovu, Kuncovu
20.4.
s prosbou o Boží požehnání pro celou *
rodinu.
NE
4. NEDĚLE
10:30 Za + manžela, + rodiče. S prosbou o Boží
22.4. VELIKONOČNÍ
požehnání pro celou * rodinu.
PO
Památka sv.
18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče, prarodiče,
23.4. Vojtěcha
s prosbou o Boží požehnání pro celou *
rodinu.
PÁ
18:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran,
27.4.
s prosbou o Boží požehnání pro celou živou
rodinu.
NE
5. NEDĚLE
10:30 ZA FARNOST
29.4. VELIKONOČNÍ

