FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / září 2020
Jaký bude Farní den?
Milí farníci.
Už mám ve Vracově mezi vámi za sebou první rok kněžské služby.
Mnohé farníky už si pamatuji podle tváře, ale jen s některými jsem se
mohl poznat osobně. Proto jsem vděčný za každou příležitost, která mi
umožnila poznávat zdejší mentalitu a seznamovat se s místními lidmi.
Zvláště děkuji těm, od kterých se mi dostalo pozvání k nim domů nebo
na rodinnou oslavu. Přitom nejsem člověk, který umí být při takových
setkáních středem pozornosti a nějak výrazně se zapojovat do volné
zábavy. Spíš se snažím vnímat lidi kolem sebe a být jim podle svých
možností nablízku. To je pro mne cenné a často i obohacující. Takových
příležitostí ale není moc a navíc koronavir ještě více taková setkávání
omezil.
Proto budu moc rád, když takovou příležitostí bude náš farní den,
který je v plánu v neděli odpoledne 13. září. Po mši svaté, která bude v 15
hodin, jste zváni na přátelské posezení na farním dvoře. S tím souvisí také
prosba, aby kdo může, přinesl něco na občerstvení ať ve sladké či slané
formě, nebo v tekutém stavu. K tomu bude hrát cimbálová muzika.
V případě špatného počasí setkání proběhne v kulturním domě.
Těším se na setkání s vámi.
otec Josef

 Farní zprávy












První pátek v měsíci
4. 9. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření.
První sobota v měsíci
5. 6. od 6:45 rozjímání a růženec, 7:30 mše svatá.
Návštěva kněze nemocných
Proběhne ve čtvrtek 3. 9. v dopoledních hodinách.
Mše svatá na Chamartinu
V pondělí 14. 9. v 15:00.
Setkání pro seniory
Ve čtvrtek 10. a 24. 9. od 10:00 na Chamartinu.
Formační setkání pro dospělé
Ve středu 9. a 23. 6. od 19:30 v čajovně.
Setkání nově zvolené farní rady
Ve středu 16. 9. v 19:30 v čajovně.
První svaté přijímání
Koná se v neděli 20. 9. při mši sv. v 10:30.
Koncert vracovské scholy
Je v plánu na den slavnosti sv. Václava 28. 9. Mše svatá bude v 16:00,
vystoupení v 17:00.
Sbírky v září
Pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu je v neděli 13. 9.
Z celkového dluhu 800.000,- Kč máme splacenou polovinu.

Úklid kostela:
5. 9. Říhová Lenka, Slámová Martina, Studénková Vlasta
19. 9. rodiče prvopřijímajících dětí
Čtení o nedělích:
6. 9. manželé František a Věra Juříkovi
13. 9. manželé Peřinovi
20. 9. manželé Libor a Jana Juříkovi
27. 9. p. Mrvová, p. Kopřivová

POŘAD BOHOSLUŽEB
září 2020
PÁ

4.9.

18:00

První pátek v měsíci
Za + Ludmilu Raiskubovu, + rodiče a Boží ochranu pro *
rodinu

SO

5.9.

7:30

První sobota v měsíci
Na poděkování za přijatá dobrodiní

NE

6.9.

7:30

23.neděle v mezidobí
Za + manžela, + rodiče Goliášovy a Borovcovy s prosbou
o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

PO

7.9.

18:00

Za + Richarda Procházku a za celou * a + rodinu

NE

13.9.

15:00

Farní den
Za * a + farníky naší farnosti

PO

14.9.

15:00

Povýšení sv. Kříže
Mše svatá na Chamartinu

PÁ

18.9.

18:00

Za + Jana Škareckého, celou + rodinu a +++

SO

19.9.

11:00

Svatební mše svatá

NE

20.9.

10:30

První svaté přijímání
Za děti, které jdou k 1.sv.přijímání a jejich rodiny

PO

21.9.

18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží
ochranu a pomoc

PÁ

25.9.

18:00

Za + manžela Františka, za + rodinu Presovu a Tománkovu
a celou * rodinu

NE

27.9.

9:00

PO

28.9.

16:00

ÚT

29.9.

18:00

26.neděle v mezidobí
Za + rodiče Neničkovy, Šišperovy, + bratra, tetu, dar
zdraví a Boží ochranu pro * rodinu
Slavnost sv. Václava
Za celou + rodinu, dar zdraví, Boží požehnání pro * rodinu
a +++
Za + manžela, + rodiče a Boží ochranu pro * rodinu

