FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / květen 2018
Drazí farníci,
měsíc květen tradičně prožíváme v mateřské blízkosti naší a Ježíšovy
Matky. Marie je pro nás především vzorem ryzího učednictví. Ona denně
naslouchala a v srdci rozjímala nad Ježíšovými slovy, byla jistě též svědkyní
mnoha zázraků, v těsné blízkosti svého Syna prošla bolestí, ale zejména
radostí Velikonoc. Rozšiřme svůj obzor pohledu na Marii ještě o dva
důležité momenty. Marie je snoubenkou Ducha Svatého. Z příslibu
andělově zvěstování na Marii sestupuje Duch Svatý a odehrává se tak
zázrak vtělení Božího Syna, zázrak a počátek naší spásy v Ježíši Kristu.
Marie stojí u kolébky církve. Na výzvu Krista setrvává s učedníky
na modlitbách a tak se připravují na Moc z výsosti, kterou je slíbený dar
Ducha. Letnice se tak stávají počátkem církve, tedy společenstvím těch,
kteří svědčí o vzkříšeném Božím synu.
Každé mamince záleží na její rodině, na svých nejbližších, na těch,
které miluje. Bůh obdaroval Marii velkou výsadou, aby byla prostřednicí
rozmanitých milostí. Marii, Matce církve, ležíme na srdci my všichni, jenž
patříme mezi Ježíšovy učedníky. Kéž je měsíc květen nejen rozkvětem
přírody kolem nás, ale také radostným rozpukem církve, kterou žijeme
v našem farním společenství. Na přímluvu Panny Marie prosme o dar
Ducha Svatého, dárce života v radosti z víry, dárce pokoje a odvahy
ke svědectví.
Přeji nám všem pokojné a radostné dny
P. Jan Liška

 Pravidelné pastorační aktivity





První pátek v měsíci
4. 5. – svátost smíření od 17:00, společná adorace od 17:45
Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 7. 5.; PO 21. 5. Vždy v 10:00.
Biblická hodina
ST 16. 5. v 19:30 na faře.
Návštěva nemocných
ČT 3. 5. v dopoledních hodinách.

 Mimořádné pastorační aktivity










Májové pobožnosti
První májová v ÚT 1. 5. v 17:00 u Panny Marie (v přírodě). V případě
deště bude májová pobožnost v kostele. Ve všední dny modlitba litanií
bezprostředně po mši svaté. Neděle 20. 5. u Panny Marie (v přírodě)
v 14:00.
Nedělní katecheze na téma Duch Svatý + svátostné požehnání
NE 6. 5. v 14:30; NE 13. 5. v 15:30
Novéna před Slavností seslání Ducha Svatého
Devítidenní příprava začíná v PÁ 11. 5. a pokračuje do SO 19. 5.
Konkrétní nabídka pro společné setkávání bude upřesněna.
Farní pouť do Mariazzel
SO 12. 5. Peníze se budou vybírat až po pouti na základě aktuálního
vyúčtování jízdného. Předběžná cena jízdného 700,-. Odjezd v 05:00
od kostela. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Farní pouť na horu sv. Antonína do Blatnice
NE 27. 5., předpokládaný odjezd v 14:15.
Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost „Božího Těla“ připadá na čtvrtek 31. 5. Mše svatá bude
slavena v 18:30 a po ní bude následovat průvod.

POŘAD BOHOSLUŽEB
květen 2018
PÁ

4.5.

18:00

Za + rodiče Mezihorákovy a Bystřické, + prarodiče
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

NE

6.5.

10:30

Za + Marii a Tomáše Kozumplíkovy, + rodiče a
sourozence z obou stran a za celou * a + rodinu

PO

7.5.

18:00

Za + rodiče Okénkovy, + sestru a za +++

ČT

10.5.

18:30

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za + syny Aleše a Libora, za celou * a + rodinu a za +++

PÁ

11.5.

18:00

Za děti a mládež v naší farnosti

NE

13.5.

10:30

7.neděle velikonoční
Za farnost

PO

14.5.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

18.5.

18:00

Za + Marii Jurniklovu a + spolužáky

NE

20.5.

9:00

Slavnost Seslání Ducha svatého
Za + rodiče Bačíkovy, Procházkovy, + syna Bronislava a
za +++

PO

21.5.

18:00

Za + manžela, dvoje + rodiče a za * rodinu

PÁ

25.5.

18:00

Za + rodiče Procházkovy a za celou * a + rodinu

NE

27.5.

9:00

Slavnost Nejsvětější trojice
Za farnost

PO

28.5.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

ČT

31.5.

18:30

Slavnost Těla a Krve Páně
Za celou * a + rodinu

