FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / květen 2022
Má cenu chodit na májovou, nebo je to přežitek?
Milí farníci.
Již ve více farnostech jsem od starší generace slyšel, jak byly májové
kdysi hojně navštěvované a kolik jich tam v jejich dětském věku bývalo.
Dnes už je ale jiná doba a lidé mají jiné zájmy než udržovat mariánskou
úctu. Znamená to, že májové pobožnosti
jsou v dnešní době už jen nějakým
zbožným přežitkem? Přesto se někde
menší, jinde ještě větší skupina věrných
stále snaží tradici májových udržovat.
Měsíc květen se prolíná s dobou
velikonoční, a proto je dobré prožívat
radost z Ježíšova vzkříšení ve spojení
s Marií. 8. května si připomínáme, že ona
je prostřednicí všech milostí a během
modlitby litanií při májových vyjadřujeme,
co všechno to obnáší. Maria jako dobrá
Matka nám chce dát všestrannou péči
v tom, co nám prospěje na cestě k jejímu
Synu. Dejme jí k tomu příležitost tím, když
budeme chtít prožívat tyto mariánské
modlitby při májových jako děti, které ví, proč se mají držet své matky.
otec Josef

 Farní zprávy



Návštěva kněze nemocných
Čtvrtek 5. 5. se svatým přijímáním, během dne.
První pátek v měsíci
6. 5. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. Od 17:40
pokračuje společná adorace ke cti Ježíšova srdce.








První sobota v měsíci
7. 5. od 6:45 rozjímání a růženec, 7:30 mše svatá.
Setkání pro seniory na Chamartinu
Pondělí 2., 16. a 30. 5. v 10:00.
Setkání nad Biblí
Pondělí 2. 5. v 19:30 v čajovně
Mše svatá na Chamartinu
V pondělí 9. a 23. 5. v 15:00.
Mše pro děti
Pátek 7. a 20. 5. v 18:00.
Sbírky v květnu
8. 5. je sbírka na křesťanské sdělovací prostředky. Pravidelná měsíční
sbírka na plánované opravy je 15. 5.

Čtení o nedělích:
1. 5. manželé Libor a Jana Juříkovi
8. 5. Mrvová Anna, Mrvová Hana
15. 5. p. Presová, p. Paška
22. 5. Šašinková Anna, Šašinková Hana
29. 5. manželé Prechtlovi

POŘAD BOHOSLUŽEB
květen 2022
PO

2.5.

18:00

PÁ

6.5.

18:00

SO

7.5.

7:30

NE

8.5.

10:30

Za + Antonína Fridricha, + rodiče, celou + rodinu
s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu
První pátek v měsíci
Za + maminku Annu, tatínky Antonína a Karla, na
poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání do dalších let
První sobota v měsíci
Za + manžela, + rodiče Kopřivovy a Rybovy s prosbou o
Boží požehnání pro * rodiny a +++
4.neděle velikonoční
Na poděkování za dožití 94 let s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro * rodinu

PO

9.5.

15:00

PÁ

13.5.

18:00

NE

15.5.

10:30

PO

16.5..

18:00

ÚT

17.5.

7:00

Tichá mše svatá

PÁ

20.5.

18:00

Za + rodinu Klobásovu, dar zdraví a Boží požehnání pro *
rodinu

SO

21.5.

7:00

NE

22.5.

9:00

6.neděle velikonoční
Za + Marii a Františka Neničkovy, + bratra, + švagrovou
Ludmilu a + rodiče z obou stran

PO

23.5.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

ÚT

24.5.

7:00

Tichá mše svatá

ČT

26.5.

18:30

Slavnost Nanebevstoupení Páně

PÁ

27.5.

18:00

Za + manželku, + Karla Pavku, za * a + rodinu a +++

SO

28.5.

18:00

Mše sv. s nedělní platností

NE

29.5.

15:00

7.neděle velikonoční
Pouť k sv. Antonínku na Blatnické hoře
Za * a + farníky naší farnosti

Mše sv. na Chamartinu
Panny Marie Fatimské
Za + syny Aleše a Libora, + rodiče, prarodiče, celou +
rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
5.neděle velikonoční
Za * a + rodinu Šebestovu a Fridrichovu a Boží požehnání
pro * rodiny
Sv.Jana Nepomuckého
Za + manžela, dvoje + rodiče, celou + rodinu, dar zdraví a
Boží požehnání pro * rodinu a +++

