římskokatolické farnosti Vracov / listopad 2018
Drazí farníci,

za pár dní vstoupíme do měsíce listopadu, jehož začátek je tradičně
spojený s významnými dny: se Slavností Všech svatých a se Vzpomínkou
na všechny věrné zemřelé. Tento vzácný čas, kterému lidově říkáme „dušičky“,
obrací naší pozornost k těm nejpodstatnějším otázkám naší životní pouti. Kam
směřuje můj život? Co je jeho základním smyslem a povoláním? Ponuré podzimní
dny, kdy vzpomínáme na své blízké zesnulé, nás nechtějí přikrýt stínem zoufalství
a bolesti, ale naopak nabízejí nám světlo naděje, Světlo, kterým je sám náš Pán.
Ježíš každému z nás říká: „Já jsem vzkříšení a život…“ (Jan 11, 25), „Já jsem cesta,
pravda a život…“ (Jan 14, 6). Máme tak příležitost novým způsobem ukrýt se
do bezpečí Kristových slov a do nich vložit tíseň z postupného odcházení z tohoto
světa. Svatý člověk je ten, který prožil svůj život se srdcem na dlani pro své bližní
a pro svého Pána. Umírat jako svatý, znamená s bezmeznou vírou v Krista
odcházet do náruče milujícího Boha Otce.
Přeji nám všem, ať listopadové
dny prožijeme ve vděčné vzpomínce
a vroucí modlitbě za naše drahé zesnulé.
Kéž mocné působení Boží milosti v nás
a naše osobní nasazení proměňují dar
života v dar svatosti.
Boží požehnání vyprošuje

P. Jan Liška

 Možnosti pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
1.– 8. listopadu; tři obvyklé podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba
na úmysl Svatého otce). + 1. a 2. listopadu – v kostele modlitba Páně
a Vyznání víry. V ostatní dny: obvyklé tři podmínky + návštěva hřbitova
a jakákoliv modlitba za zemřelé.

 Pravidelné pastorační aktivity






Návštěva nemocných
ČT 1. 11. v dopoledních hodinách
Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 12. 11.; PO 26. 11. Vždy v 10:00.
Setkání nad Písmem svatým, náboženství pro dospělé
ST 7. 11., ST 28. 11. Vždy od 19:30 na faře v čajovně.
Setkání k přípravě na svátost biřmování
NE 18. 11., NE 25. 11. Vždy od 14:00 na faře v čajovně.
Pravidelné čtvrteční adorace
Každý ČT v době od 15:45 - 19:00. Prosím zapisujte se na připravený
rozpis. Adorace jsou každý čtvrtek, pokud nebude hlášeno jinak.

 Mimořádné pastorační aktivity


Předdušičkové zpovídání
ÚT 30. 10. od 16:30 – 18:00 v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB
listopad 2018
ČT

1.11.

18:30
18:30

PÁ

2.11.
19:30

Slavnost Všech svatých
Za + rodiče s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro
celou * rodinu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za + manžela, + rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání pro celou * rodinu
Průvod na hřbitov a modlitba za zemřelé
31.neděle v mezidobí
Za + rodiče Neničkovy, Šišperovy, + bratra, + tetu
s prosbou o dar zdraví pro celou * rodinu

NE

4.11.

7:30

PO

5.11.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

9.11.

18:00

Svátek posvěcení Lateránské baziliky
Na poděkování Bohu za dožitých 50 let společného života
s prosbou za dvoje + rodiče, prarodiče a dar zdraví pro
celou živou rodinu

NE

11.11.

10:30

Za farnost

PO

12.11.

18:00

Památka sv.Josafata, biskupa a mučedníka
Za + rodiče Vybíralovy a za celou * rodinu

ST

14.11.

17:00

Za + Romana Slámu a celou * a + rodinu

NE

18.11.

10:30

33.neděle v mezidobí
Za + rodiče Procházkovy, jejich sestry a za +++

PÁ

23.11.

18:00

Za + manžela, + rodiče s prosbou o Boží ochranu pro *
rodinu

NE

25.11.

10:30

Slavnost Ježíše Krista Krále
Za farnost

PO

26.11.

18:00

Za + rodiče, + sestru a + manžela s prosbou o Boží ochranu
pro celou * rodinu

PÁ

30.11.

18:00

Za + maminku Marii Kudláčovu a * bratra Stanislava,
tatínka Antonína s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro celou * rodinu

