FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / červen 2022
Koho se týká Noc kostelů?
Otevření kostelů pro širší veřejnost se pořádá již řadu let. Pak se
lehce sklouzne k tomu, že se řeší jen to, co udělat za program a už se tolik
nezvažuje, jaký to má plnit účel. Není hlavním účelem, aby lidé z řad širší
veřejnosti měli možnost přijít se podívat do kostela. Důležitější je, aby při
tom měli možnost setkat s lidmi, kteří to s vírou v Boha myslí vážně. Proto
něž vlastní program hraje větší roli, jak jsou lidé přivítáni, jakého se jim
dostane přijetí a pozornosti.
Letos chceme nabídnout návštěvníkům možnost prohlídky
za doprovodu průvodců, kteří se jim budou osobně věnovat. Přitom půjde
o to, aby návštěvníci mohli slyšet zajímavosti nejen o kostele, ale
především o životě farního společenství.
S tím je spojená velká prosba, aby tento úmysl mohl mít
dostatečnou modlitební podporu. Každý může svojí osobní modlitbou
pomáhat celému programu Noci kostelů. Všichni, kdo chtějí být užiteční,
i když se nepodílejí na organizaci, mohou také přispět tím, že pozvou
a přivedou někoho z okruhu svých známých. Přinejmenším je možné vzít si
v kostele letáček a někomu ho předat.
otec Josef

 Farní zprávy






Návštěva kněze nemocných
Čtvrtek 2. 6. se svatým přijímáním, během dne.
První pátek v měsíci
3. 6. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. Od 17:40
pokračuje společná adorace ke cti Ježíšova srdce.
První sobota v měsíci
4. 6. od 6:45 rozjímání a růženec, 7:30 mše svatá.
Svatodušní vigilie
Sobota 4. 6. v 19:00, modlitby za naplnění Duchem svatým.











Setkání členů živého růžence
Neděle 5. 6. v 18:00 v kostele
Setkání pro seniory na Chamartinu
Pondělí 27. 6. v 10:00.
Mše svatá na Chamartinu
V pondělí 6. a 20. 6. v 15:00.
Mše pro děti
Pátek 3. a 17. 6. v 18:00.
Tříkráloví koledníci
a jejich vedoucí mají jako odměnu k dispozici vstupenky do muzea
na herně naučnou hru. Pro zájemce je v plánu také společná výprava
v neděli 12. 6. odpoledne. Je třeba, aby se zájemci nahlásili do 5. 6.
v kostele nebo u otce Josefa, na farní mail nebo sms. Sraz bude
ve 14:00 na nádraží a návrat po 18 hod.
Zakončení školního roku
Pátek 1. 7. bude v 18:00 mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok.
Pak následuje zábavný program pro děti a táborák s možností
přenocovat na faře. Je třeba zájemce o tuto „přespávačku“ předem
přihlásit buď zapsáním na arch v kostele, mailem favracov@ado.cz
nebo sms 739 344 040.
Sbírky v červnu
5. 6. je sbírka na na církevní školy. Pravidelná měsíční sbírka na
plánované opravy je 12. 6.

Čtení o nedělích:
5. 6. manželé Martinkovi
12. 6. Miklendová Jana, Šebestová Lenka
19. 6. Holek Pavel, Miklenda Martin
26. 6. Vítek Mirek, Miklenda Marek

POŘAD BOHOSLUŽEB
červen 2022
První pátek v měsíci
Poděkování za dožití 89 let, za celou * a + rodinu a +++
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Na poděkování Pánu Bohu
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Slavost Nejsvětější Trojice
Poděkování za 80 let života, za dar zdraví pro celou *
rodinu
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Slavnost Těla a Krve Páně
Za * a + farníky naší farnosti
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Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Za * a + členy charity
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13.neděle v mezidobí
Za + rodiče Lukešovy, za * a + rodinu
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Poděkování za 50 let života
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Slavnost sv.Petra a Pavla – vigilie
Za * a + rodinu

První sobota v měsíci
Za + rodiče Vybíralovy, +++ a za dar zdraví a Boží
ochranu pro * rodinu
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran, * a + rodinu a
+++

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 10. 6.
17:00 – mše svatá
18:00 – vystoupení ZUŠ
18:00 – 20:00 program pro děti u kostela
19:00 – 20:00 prohlídka kostela s průvodcem
20:00 – vystoupení souboru Harmonie, chrámová a duchovní hudba
20:30 – 21:30 prohlídka kostela s průvodcem
21:30 – chvály s Vracovskou scholou

Doprovodný program během večera, 18 – 22 hod:
Návštěva věže
Výstava liturgických rouch a předmětů
Výstava fotografií ze života farnosti
Možnost nahlédnout do farní kroniky
Občerstvení v čajovně

