FARNÍ LIST

římskokatolické farnosti Vracov / červen 2019
Přijď Duchu Svatý
Drazí farníci,
naše putování Dobou velikonoční se postupně blíží ke svému cíli.
Každá neděle tohoto významného období nás novým způsobem uvádí
skrze Boží Slovo do přítomnosti Vzkříšeného Pána. Minulou neděli jsme
z Ježíšových úst zaslechli slova o Přímluvci: „To jsem k vám mluvil, dokud
ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle
ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní,
co jsem vám řekl já“.(J 14, 25-26).
Ježíšův příslib nás zve k tomu, abychom zvláště v tyto dny zpozorněli
vůči daru Ducha Svatého. Božího Přímluvce v sobě nosíme od okamžiku
svatého křtu, v plnosti nám byl darován ve svátosti biřmování. Pravdou
však také zůstává, že Duch Boží se svoji silou a konkrétní pomocí přichází
vždy, když ho s důvěrou prosíme.
K čemu potřebujeme Ducha Svatého? Odpověď je zcela jednoduchá:
k novému životu z víry. Duch v nás posiluje důvěrnost ke Kristu, rodí v nás
vědomí Božího dětství, přetváří anonymitu ve společenství bratří a sester,
dává odvahu ke svědectví, obrací lidské srdce… Ducha Svatého není nikdy
dost!
Přijměte prosím pozvání ke společné modlitební přípravě
na Slavnost seslání Ducha Svatého. Konkrétní rozpis najdete níže.
Přeji nám všem pokojné červnové dny
P. Jan Liška

 Pravidelné pastorační aktivity










Čtvrteční eucharistická adorace
V měsíci červnu z důvodu častých změn pořadu bohoslužeb budou
čtvrteční adorace probíhat v nepravidelném rytmu. Prosím věnujte
pozornost následujícímu rozpisu: ČT 6. 6. od 15:45 – 19:00; ČT 20. 6.
v den Slavnosti Těla a Krve Páně od 9:00 - 17:00.
Setkání seniorů na Chamartinu
Setkání proběhne v PO 3. 6. a v PO 17. 6. vždy v 10:00.
Návštěva nemocných
Ve ČT 6. 6. v dopoledních hodinách budu navštěvovat nemocné.
Příprava ke svátosti biřmování
Setkání proběhne v NE 2. 6. a v NE 16. 6. vždy od 14:00. Poslední
příprava v tomto školním roce proběhne 6. července v 15:00.
Tematické sbírky v měsíci květnu
NE 9. 6. – sbírka na opravy; NE 23. 6. – sbírka na církevní školy.
Úklidová služba
8. 6. Ratúská Jarmila, Mezihoráková Marie, Polášková Milena
15. 6. rodiče dětí, které přistupují k prvnímu svatému přijímání
22. 6. Polanská Marcela, Keňová Radana, Třetinová Ludmila
Nedělní čtení
2. 6. p. Mrvová, p. Kopřivová
9. 6. p. Presová, p. Paška
16. 6. Šašinková Anna, Šašinková Hana
23. 6. manželé Prechtlovi
30. 6. Miklendová Jana, Šebestová Lenka

 Mimořádná sdělení




Příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého – modlitba Svatodušní
novény
PÁ 31. 6. po mši svaté; PO 3. 6. po mši svaté; ČT 6. 6. po soukromé
adoraci PÁ 7. 6. po mši svaté; SO 8. 6. svatodušní vigílie ve 20:30.
Nácvik slavnosti prvního svatého přijímání a první slavení svátosti
smíření
SO 15. 6. v 10:00 v kostele.



Jáhenské svěcení bratra Václava
Dne 22. června v Olomouci bratr Václav přijme jáhenské svěcení.
Na tuto významnou událost bude z naší farnosti vypraven autobus.
Prosím zájemce, aby se vzadu zapisovali na připravený rozpis.
Po jáhenském svěcení bude prostor pro návštěvu města.

POŘAD BOHOSLUŽEB
červen 2019
NE

2.6.

7:30

7.neděle velikonoční
Za + prarodiče, + Marii a Antonína Kůrovi a za celou *
rodinu s poděkováním za dožitých 75 let života

PO

3.6.

18:00

Památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Za + manžela, dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

PÁ

7.6.

18:00

Za + rodinu Šafářovu, Gasnárkovu s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro * rodinu a za +++

NE

9.6.

9:00

Slavnost Seslání Ducha Svatého
Za + Miroslava Vávru, + Jana Grufíka, + prarodiče
Poláškovy a Grufíkovy s prosbou o Boží požehnání pro *
rodinu

ČT

16.6.

17:00

Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného velekněze
Za + Antonína Škareckého, za celou * a + rodinu

PÁ

14.6.

18:00

Za + Josefa a Marii Škareckých, + Petra Holcmana a
za + prarodiče Gasnárkovy

NE

16.6.

10:30

Slavnost Nejsvětější Trojice
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

PO

17.6.

18:00

Za + rodiče Štěpánovy, + dceru a za celou * a + rodinu

PÁ

21.6.

18:00

Památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka
Za + otce, + setru a za celou * a + rodinu

NE

23.6.

11:00

12.neděle v mezidobí – po mši svaté průvod Božího Těla
Za + otce, + manžela a dvoje + rodiče, + prarodiče a za
+++

PO

24.6.

18:30

Slavnost Narození sv.Jana Křtitele
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání
pro * rodinu

ST

26.6.

17:00

Na úmysl dárce

ČT

27.6.

18:00

Ze slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Za dobrodince farnosti

SO

29.6.

18:00

Slavnost sv.Petra a Pavla
Za Miroslava a Ludmilu Krýsovy, + zetě a za celou * a +
rodinu

NE

30.6.

10:30

13.neděle v mezidobí
Za farnost

