FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / březen 2022
Výzvy postní doby
Milí farníci.
Poslední dva roky byla postní doba těžce poznamenaná
koronavirem. Byl to čas, kdy byly bohoslužby buď úplně pro veřejnost
nepřístupné, nebo jen ve velmi omezené míře. To se citelně promítlo
i do obvyklých křížových cest či dalších možností, ke kterým postní doba
vybízí. Letos konečně můžeme tento čas pokání a obrácení využít téměř
obvyklým způsobem.
Při křížových cestách jsme zváni, abychom více upřeli svoji
pozornost na všechno to, co pro nás Pán Ježíš byl ochoten obětovat a tím
posílili svoji ochotu k důkladnějšímu obrácení. Jako obvykle budou tyto
pobožnosti bývat v pátek a v neděli. 18. března nás navštíví P. Pavel Šupol
s videoklipovou křížovou cestou, která bude po mši svaté. Kromě toho
budou bývat křížové cesty s dětmi také po mši svaté o pátcích, kdy jsou
bohoslužby pro děti.
K dobře využité době postní
může pomoci také duchovní
obnova, kterou si pro nás připraví
P. Antonín Hráček, který má v
Olomouci na starost vysokoškoláky
ubytované v církevních objektech.
Tato postní obnova proběhne
v sobotu 26. března.
Všem farníkům ze srdce přeji,
aby se postní doba mohla
pro každého stát časem otevřenosti
pro nové milosti a sílu Ducha
svatého
k
posílení
víry
a následování Krista.
otec Josef

 Farní zprávy















Návštěva kněze nemocných
Čtvrtek 3. 3. se svatým přijímáním, během dne. Současně bude
udělována svátost pomazání nemocných
První pátek v měsíci
4. 3. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření.
První sobota v měsíci
5. 3. od 6:45 rozjímání a růženec, 7:30 mše svatá.
Setkání pro seniory
Pondělí 21. 3. v 10:00.
Mše svatá na Chamartinu
V pondělí 14. a 28. 3. v 15:00.
Mše pro děti
Pátek 11. a 25. 3. v 18:00. Po mši sv. následuje s dětmi křížová cesta.
Křížové cesty
Budou v postní době bývat v pátek a v neděli ve 14:30. V pátek bude
křížová cesta přede mší v 17:30 pouze 4. března a 1. dubna. 11. a
25. března a 8. dubna bude křížová cesta s dětmi až po mši sv. Prosíme
ty, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se napsali do připraveného
rozpisu.
Videoklipová křížová cesta
Pátek 18. 3. od 18:45 v kostele s o. Pavlem Šupolem, který bude sloužit
i páteční mši sv.
Postní duchovní obnova v našem kostele
Sobota 26. 3., povede ji P. Antonín Hráček.
Program:
15:00 zahájení a první přednáška
15:30 přestávka, občerstvení
16:00 druhá přednáška
16:30 možnost tiché adorace, svátost smíření, občerstvení
17:30 mše sv., zakončení
Sbírky v březnu
Pravidelná měsíční sbírka na plánované opravy 13. 3.



Svátost pomazání nemocných
Jednou za rok je vhodné společně udělovat při mši svátost pomazání
nemocných. Tato svátost je určena všem, které sužuje vážná nemoc
nebo na ně již těžce doléhá stáří. Je třeba, aby zájemci byli jmenovitě
zapsáni. K tomu účelu si každý vyzvedne v kostele lístek, kde jsou
potřebné informace.
Tato svátost se bude udělovat v kostele v pondělí 21. 3. v 17:00
a na Chamartinu v pondělí 28. 3. v 15:00. Udělení svátosti má význam
tehdy, je-li současně spojeno také se svatým přijímáním. Proto je
vhodné využít před tím i svátost smíření zejména pro toho, kdo dlouho
nebyl u zpovědi.
Tuto svátost mohou přijmout také všichni věřící, ke kterým přichází
kněz pravidelně se svatým přijímáním, a to ve čtvrtek 3. 3. Tak další
zájemci, kteří se již do kostela nedostanou, se mohou přihlásit u otce
Josefa, aby je za tím účelem navštívil.

Čtení o nedělích:
6. 3. manželé Prechtlovi
13. 3. manželé Martinkovi
20. 3. Miklendová Jana, Šebestová Lenka

POŘAD BOHOSLUŽEB
březen 2022
Popeleční středa
Za + rodiče Lukešovy a Borovcovy, + manžela, + bratra
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
První pátek v měsíci
Za + Marii Mezihorákovou, dva + manžely, + dceru, +
zetě, dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

ST

2.3.

18:30

PÁ

4.3.

18:00

SO

5.3.

7:30

První sobota v měsíci
Za + Josefa Fridricha a za celou * rodinu

NE

6.3.

10:30

1.neděle postní
Za * a + farníky naší farnosti

PO

7.3.

7:00

Za + synovce a za celou * a + rodinu

PÁ

11.3.

18:00

Za + rodinu Gasnárkovu a Šafářovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro * rodinu a +++

NE

13.3.

10:30

2.neděle postní
Za + rodinu Mrvovu

PO

14.3.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

ÚT

15.3.

7:00

Tichá mše svatá

PÁ

18.3.

18:00

Vigílie Slavnosti sv. Josefa
Za * a + farníky naší farnosti

NE

20.3.

10:30

3.neděle postní
Na poděkování za dožití 80 let, za + manžela, + rodiče
z obou stran a za * a + rodiny

PO

21.3.

17:00

Za + manžela Josefa Kudlíka, + dceru a celou * a + rodinu

PÁ

25.3.

18:00

NE

27.3.

10:30

PO

28.3.

15:00

Slavnost Zvěstování Páně
Za + bratra, + rodiče, + tetu, + prarodiče a za dar zdraví a
Boží požehnání pro * rodinu
4.neděle postní
Za + Antonína Karlína, + rodiče a prarodiče z obou stran a
+++
Mše svatá na Chamartinu

