FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / říjen 2021
Co s Biblí ve vinařském sklepě?
Milí farníci.
Už několikrát jsem zmiňoval v kostele i ve farním listě setkávání nad Biblí
s názvem Biblické trio, které jsme si s několika farníky vyzkoušeli. Jde o program
s návodem, jak ve skupince tří lidí pracovat s Písmem svatým. V září jsme se
společně setkali s těmi, kteří takovým triem prošli, a uvažovali jsme, jak na to dál
navázat. Jednak bude snaha nabízet Trio dalším zájemcům. Kromě toho
využijeme získané zkušenosti k setkávání ve větší skupince dvakrát do měsíce,
kam může přijít kdokoliv. Určitě jsou zváni zejména ti, kteří chodili na formační
setkání.
První setkání bude v pondělí 4. října ve 20 hod. Neobvyklé ovšem je místo,
kde se budeme Písmem svatým zabývat. Dostali jsme totiž pozvání do sklepa č. 8
v Barákách. Sám jsem moc zvědavý, jak toto prostředí zapůsobí na atmosféru
setkání, kde nám půjde o četbu Bible, snahu vztáhnout si její obsah na vlastní
život a také se společně modlit za to, co z toho pro nás vyplyne.
Někdo má možná obavy, jestli by tam byl co platný, jestli by se uměl vůbec
k něčemu vyjádřit apod. Pro mě osobně je cenné setkání s každým, kdo má
zájem udělat něco pro prohloubení svého duchovního a křesťanského života
nezávisle na tom, jak se dokáže nebo nedokáže projevit. Někomu je dáno více
mluvit a jinému zase více naslouchat. Tím se ve společenství vzájemně
doplňujeme. Pokud tedy cítíte, že se vás taková nabídka dotýká, neváhejte
a přijďte.
otec Josef

 Pastorační aktivity a farní zprávy




První pátek v měsíci
1. 10. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. Současně je
mše sv. pro děti.
První sobota v měsíci
2. 10. od 6:45 rozjímání a růženec, v 7:30 mše sv.
















Setkání členů živého růžence
Neděle 3. 10. v 17:00 v kostele.
Hodová mše svatá
Neděle 17. října v 13:00 hod. Mši sv. bude sloužit novokněz P. Václav
Škvařil a po mši bude udělovat novokněžské požehnání.
Setkání nad Biblí
V pondělí 4. 10. ve 20:00 ve sklepě č. 8 v Barákách. Zván je každý, kdo
má zájem o společnou četbu Bible a o to, jak si vztáhnout její obsah
na vlastní život.
Misijní neděle
Program bude probíhat v sobotu a neděli 23. - 24. 10. V sobotu
od 14:00 jsou děti i dospělí zváni na faru na přípravu misijní neděle.
Budou se připravovat dobroty, které si poté můžete v neděli odebrat
za příspěvek na misie. Další možnost je přinést z domu vlastní cukroví,
vhodné do balíčků. Dále je možné přijít v neděli 9:00 do čajovny
na misijní snídani, rovněž za příspěvek na misie.
V sobotu 23. 10. večer se koná tzv. Misijní most modlitby, a to
ve 21:00. Touto modlitbou růžence se jako mostem propojí církev
na celém světě, aby duchovně podepřela všechny oblasti misijního
poslání. Misijní růžence bude prokládaný úmysly za misijní poslání
a každý desátek bude za jeden světadíl.
Mše svaté pro děti
1., 15., a 29. 10. v 18:00. Po mši jsou děti i s rodičovským doprovodem
zvány na faru, kde bude program her pro děti a pro rodiče posezení
v čajovně.
Mše svaté na Chamartinu
V pondělí 11. a 25. 10. v 15:00.
Setkání pro seniory na Chamartinu
V pondělí 4. a 18. 10. v 10:00.
Příležitost k osobní modlitbě v kostele
Kostel je stále přes den přístupný k osobní modlitbě. Zabezpečená
alarmem a tím nepřístupná je během dne přední část kostela
a sakristie. Adorace s vystavenou Svátostí oltářní budou bývat vždy
ve čtvrtek od 16:15 do 19:15 hodin.
Sbírky v říjnu
Pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu a plánované opravy je
v neděli 11. 10., misijní sbírka 24. 10.

Čtěte Nezbedu a Cvrčka
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které mohou
být jejich tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot i formování
jejich postojů k lidem i světu. NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku
od 7 do 12 let. Jeho obsah tvoří například rozhovory se zajímavými lidmi,
příběhy, články o lidech, kteří nám mohou být příkladem vytrvalosti,
poctivosti a víry, komiksová zpracování životopisů světců, rubriky
pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajímavosti z přírody i techniky a oblíbená
stránka humoru. Nezbeda vychází 11x ročně, roční předplatné je 275,- Kč.
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní děti.
Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz. Leoš Hrdlička,
šéfredaktor Nezbedy.
V případě zájmu může farnost vyřídit objednávku společně a zájemci se
mohou napsat v kostele na stolku.
Úklid kostela:
9. 10. Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna
23. 10. Kunertová Bronislava, Mezihoráková Marie, Němcová Jarmila
Čtení o nedělích:
3. 10. Jana Miklendová, Lenka Šebestová
10. 10. manželé Holkovi
17. 10. Mirek Vítek, Marek Miklenda
24. 10. manželé Němcovi
31. 10. manželé František a Věra Juříkovi

POŘAD BOHOSLUŽEB
říjen 2021
PÁ

1.10.

18:00

Na poděkování za 80 let života, dar zdraví a Boží ochranu
pro * rodinu

SO

2.10.

7:30

Za + manžela, + rodiče a sourozence a dar zdraví a
ochranu Panny Marie

NE

3.10.

9:00

27.neděle v mezidobí
Za * a + farníky naší farnosti

PO

4.10.

18:00

Sv. Františka z Assisi
Za * a + rodinu Repíkovu a +++

PÁ

8.10.

18:00

Na poděkování za 75 let života, dar zdraví a Boží ochranu
pro * rodinu

NE

10.10.

10:30

28.neděle v mezidobí
Za + Františku Haplovu, + Josefa Peřinu, + Marii a
Antonína Kůrovi a za * rodinu

PO

11.10.

15:00

Mše sv. na Chamartinu

PÁ

15.10.

18:00

Za + Richarda Procházku a celou * a + rodinu

SO

16.10.

7:00

Za uzdravení vztahu

NE

17.10.

13:00

PO

18.10.

18:00

Sv.Lukáše Evangelisty
Za + manžela, rodiče z obou stran, za * a + rodinu a +++

ÚT

19.10.

7:00

Za * a + rodinu Klimešovu a za naši mládež

PÁ

22.10.

18:00

NE

24.10.

10:30

PO

25.10.

15:00

Mše sv. na Chamartinu

ÚT

26.10.

7:00

Tichá mše svatá

PÁ

29.10.

18:00

Za + rodiče Měsíčkovy, + sourozence, + dceru Marii a za +
Annu a Martina Goliášovy

SO

30.10.

7:00

Za * a + rodinu

NE

31.10.

10:30

31.neděle v mezidobí
Za + Antonína Prese, rodiče z obou stran, * a + rodinu a
+++

Hodová mše svatá
Za * a + farníky naší farnosti

Sv. Jana Pavla II.
Za + Františku a Františka Fridrichovy, + syna s prosbou o
Boží ochranu a pomoc pro celou * rodinu
30.neděle v mezidobí
Za + rodiče Neničkovy, Šišperovy, + bratry, + tetu, dar
zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

