FARNÍ LIST

římskokatolické farnosti Vracov / květen 2019
Drazí farníci,
opět vám předkládám k soukromému rozjímání slova papeže
Františka na téma evangelizace v současném světě. Přejí nám všem, ať
Boží dar upřímné radosti a vděčnosti z Kristova vzkříšení v nás probouzí
touhu dělit se o poklad víry s těmi, mezi kterými žijeme.
Evangelizační působení církve má mariánský styl. Neboť pokaždé,
když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky.
Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, ale silných, kteří
nepotřebují s druhými zacházet špatně, aby pocítili svoji důležitost.
Při pohledu na Marii zjišťujeme, že ta, která velebila Boha, protože „mocné
sesadil z trůnu“ a „bohaté propustil s prázdnou“, je tatáž, která zajišťuje
domácí teplo našemu hledání spravedlnosti. Ona také starostlivě
uchovává „všechno v srdci a rozvažuje o tom“. Maria dovede rozpoznávat
stopy Božího Ducha ve velkých událostech, ale také v těch, které se zdají
nepostřehnutelné.
S přáním radostného prožívání Doby velikonoční
P. Jan Liška

 Pravidelné pastorační aktivity









Čtvrteční eucharistická adorace
Každý čtvrtek, pokud není hlášena změna, máme vzácnou příležitost
přicházet do našeho kostela k soukromé modlitbě adorace. Prosím,
využívejme této možnosti. Adorovat znamená být před tváří
samotného Ježíše v tajemství proměněného chleba. Jemu děkovat,
Jeho chválit a také Jemu předkládat naše prosby - svěřovat Ježíši naše
blízké, naše časté starosti a těžkosti… PROSÍM, ZAPISUJME SE
NA PŘIPRAVENÝ ROZPIS, AŤ JE ZŘEJMÉ, ŽE KAŽDÁ PŮLHODINA
ADORAČNÍHO ČASU JE V PŘÍTOMNOSTI NĚKOHO Z VÁS.
Návštěva nemocných
Ve ČT 9. 5. v dopoledních hodinách budu navštěvovat nemocné.
Náboženství pro dospělé
Setkání nad tématem „Slavení mše svaté“ proběhne ve ST 22. května
v 19:30 na faře v čajovně.
Příprava ke svátosti biřmování
Setkání proběhne v NE 12. května, NE 19. května vždy od 14:00.
Tematické sbírky v měsíci květnu
NE 12. května – sbírka na opravy; NE 26. května – sbírka
na pronásledované křesťany ve světě.
Úklidová služba
11. 5. Juříková Jana, Polášková Věrka, Šebestová Lenka
25. 5. Kunertová Bronislava, Mezihoráková Marie, Novotná Ludmila
Nedělní čtení
5. 5. manželé Němcovi
12. 5. manželé František a Věra Juříkovi
19. 5. manželé Peřinovi
26. 5. manželé Libor a Jana Juříkovi

 Mimořádná sdělení


Mariánská pouť farnosti na Provodov
Na poutní místo Provodov pojedeme v SO 11. května. Odjezd autobusu
v 7:30 od kostela. Návrat je plánovaný v odpoledních hodinách.







Zpívané pašije
Ženský sbor Galánečky a Mužský sbor ze Sobůlek vás srdečně zvou
na zpívané pašije a to v neděli 12. 5. v 17:00 v našem kostele.
Pouť farnosti na horu sv. Antonína u Blatnice
Tato pouť je naplánována na NE 26. května. Autobus bude odjíždět
v 14:00 od kostela.
Noc kostelů 2019
Letošní rok se naše farnost účastní „Noci kostelů“, která proběhne
v PÁ 24. května. Podrobný program bude zveřejněn později.
Setkání k přípravě na Noc kostelů
Setkání proběhne ve ST 15. května v 19:30 na faře.
Setkání rodičů dětí, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání
Setkání proběhne ve ST 29. května od 19:30 na faře.

POŘAD BOHOSLUŽEB
květen 2019
PÁ

3.5.

18:00

Svátek sv. Filipa a Jakuba
Za + prarodiče, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro celou * rodinu

NE

5.5.

10:30

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

PO

6.5.

18:00

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze mučedníka
Za + Marii Hanákovu, Karla Pavku, za celou * a + rodinu

PÁ

10.5.

18:00

Za + syny Aleše a Libora, za + rodiče Lukešovy,
Jandáskovy, Vybíralovy a za celou * a + rodinu

NE

12.5.

10:30

4.neděle velikonoční
Za farnost

PO

15:30

15:30

Mše svatá na Chamartinu

ST

15.5.

17:00

Za + rodiče Kudláčovy a za +++

PÁ

17.5.

18:00

Za + Marii Jurniklovu a za + spolužáky

NE

19.5.

10:30

5.neděle velikonoční
Za + Josefa a Annu Procházkovy a za * a + rodinu

PO

20.5.

18:00

Za + Marii a Františka Neničkovy, + bratra Jana, +
švagrovou Ludmilu, + rodiče z obou stran

ČT

23.5.

18:00

Za * a + rodinu Gasnárkovu, Goliášovu, Lopraisovu
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu

NE

26.5.

10:30

6.neděle velikonoční
Za farnost

PO

27.5.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

ST

29.5.

17:00

Za celou * a + rodinu s prosbou o dar zdraví

ČT

30.5.

18:30

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za dobrodince farnosti

PÁ

31.5.

18:00

Svátek navštívení Panny Marie
Za + manželku, za celou * a + rodinu Kocurkovu a
Matějíčkovu

