FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / duben 2022
KDO ZVÍTĚZÍ?
Milí farníci.
Tento čas přípravy na Velikonoce prožíváme opět nečekaně jiným
způsobem, než jsme byli zvyklí. Tentokrát už za to nemůže koronavir,
ale válečný konflikt na našem kontinentu. Nechápeme, jak něco takového
mohlo nastat a bezmocně přihlížíme, jak se naše zem plní uprchlíky
z Ukrajiny. Opět se ukazuje, že někteří lidé jsou z dějin nepoučitelní, když
se vrhají do válečných konfliktů. A obyčejní lidé se cítí bezmocní.
Jsme ale opravdu bezmocní, nebo bychom se naopak v tomto směru
z dějin mohli poučit? Rád bych připomněl, jakou roli pro dějiny světa hrálo
Fatimské zjevení Panny Marie, kde bylo požadováno zasvěcení Ruska
Panně Marii. V osmdesátých letech Rudá armáda připravovala
tzv. prevenční jaderný útok, v nichž klíčovou roli měla severní flotila
s ponorkami vybavenými jadernými hlavicemi. V r. 1982 zasvětil Jan Pavel
II. ve Fatimě svět a Rusko, jak prosila Panna Maria. 25. 3. 1984 v bazilice
sv. Petra zasvěcení opakoval a vyzval všechny biskupy, aby se k němu
alespoň v duchu připojili. Po zasvěcení neposkvrněnému srdci Panny
Marie nastávají velmi důležité historické změny. Ve výroční den
fatimského zjevení 13. 5. 1984 došlo na vojenské základně Okolnaja
v Severomorsku k sérii výbuchů, díky kterým flotila ztratila bojeschopnost.
Tyto okolnosti přiměly Sovětský svaz k jednání se západem. Začíná proces
počínaje Gorbačovovou perestrojkou a končící pádem Berlínské zdi.
V čase, kdy píšu tyto řádky, papež František připravuje nové
zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii, které má proběhnout krátce
před výtiskem tohoto farního listu 25. března. Proto je pro náš svět tak
důležité, abychom na prvním místě očekávali, co Panna Maria ve Fatimně
slíbila: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“.
otec Josef

 Pastorační aktivity a farní zprávy












První pátek v měsíci
1. 4. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. Vzhledem ke
křížové cestě bude krátká adorace ke cti Ježíšova srdce po mši sv.
První sobota v měsíci
2. 4. od 6:45 rozjímání a růženec, v 7:30 mše sv.
Setkání pro seniory na Chamartinu
Pondělí 4. 4. v 10:00.
Návštěva kněze nemocných
Čtvrtek 7. 4. během dne, i se svatým přijímáním.
Mše svaté na Chamartinu
V pondělí 11. a 25. 4. v 15:00.
Mše pro děti
V pátek 8. a 22. 4. v 18:00.
Křížové cesty
V postní době jsou v neděli v 14:30. V pátek 1. 4. bude přede mší sv.
v 17:30 a 8. 4. křížová cesta s dětmi až po mši sv.
Sbírky v dubnu
Pravidelná měsíční sbírka na plánované opravy je 10. 4. Na velikonoční
neděli 17. 4. bude sbírka na kněžské platy.
Velikonoce
Jsou hlavní křesťanské svátky, kdy se má celá církev radovat
z odpuštění hříchů a vykoupení. Proto je velmi vhodné, aby všichni
věřící, pokud jim nebrání vážný důvod, přijali svátost smíření
a přijímání. Příležitost ke svátosti smíření za přítomnosti více
zpovědníků bude zde ve Vracově v úterý 12. 4. od 18:30 do 19:30.
Přijetí svátostí
Je také třeba umožnit těm, kteří už nemohou do kostela přicházet.
Zájemce o návštěvu kněze je možné přihlásit u otce Josefa kromě těch,
kam chodí kněz pravidelně.

Čtení o nedělích:
3. 4. Vítek Mirek, Miklenda Marek
10. 4. manželé Němcovi
17. 4. manželé František a Věra Juříkovi
24. 4. manželé Peřinovi

POŘAD BOHOSLUŽEB
duben 2022
První pátek v měsíci
Za + rodiče Bačíkovy a Procházkovy, + syna Bronislava, +
bratry, za celou * a + rodinu
První sobotu v měsíci
Za celou + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro *
rodinu

PÁ

1.4.

18:00

SO

2.4.

7:30

NE

3.4.

10:30

5.neděle postní
Za * a + farníky naší farnosti

PO

4.4.

18:00

Za úspěšné složení maturitních zkoušek a přijímacích
zkoušek na střední školu

PÁ

8.4.

18:00

Za + dceru Annu Presovou, + manžela, celou + rodinu a
dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

NE

10.4.

10:30

Květná neděle
Za + rodiče Holkovy, dvoje + prarodiče, + rodiče
Lukešovy s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání pro *
rodinu

PO

11.4.

15:00

Mše sv. na Chamartinu

ÚT

12.4.

7:00

Tichá mše svatá

ČT

14.4.

19:00

Zelený čtvrtek
Za + manžela, rodiče a prarodiče a jejich děti s prosbou o
uzdravení a Boží požehnání pro * rodinu

PÁ

15.4.

15:00

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

SO

16.4.

19:00

Bílá sobota, Velikonoční Vigílie
Za + rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

NE

17.4.

10:30

Slavnost Zmrtvýchvstání
Za celou * a + rodinu a +++

10:30

Pondělí Velikonoční
Za + Marii a Josefa Vávrovy, Josefa a Annu
Gregorivičovy, celou + rodinu s prosbou za dar zdraví a
Boží ochranu pro * rodinu

PO

18.4.

ÚT

19.4.

7:00

Tichá mše svatá

PÁ

22.4.

18:00

Za + rodiče Kudlíkovy, + bratra, celou + rodinu, dar zdraví
a Boží požehnání pro * rodinu a +++

NE

24.4.

10:30

2.neděle velikonoční
Za + rodiče Fridrichovy, celou + rodinu, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou * rodinu

PO

25.4.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

ÚT

26.4.

7:00

Za + rodiče, poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a
za rodinu Mezihorákovu

PÁ

29.4.

18:00

Sv.Kateřiny Sienské
Za + manžela, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží
požehnání pro * rodinu a +++

SO

30.4.

7:00

