FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / 10/2022
Proč je důležitá svátost biřmování?
Milí farníci.
Každá farnost má nejméně jednou za 5 let nabídnout věřícím
přípravu na udělení svátosti biřmování. Přitom se velmi často při setkání
se snoubenci nebo rodiči, kteří žádají o křest dítěte, dovídám, že tito
křesťané biřmováni nejsou. Prostě nenašli důvod, proč by se tím měli
zabývat. Protože je načase v brzké době opět nabídnou ve farnosti
přípravu na tuto svátost, je dobré si připomenout, proč je tato svátost
důležitá. Ukazují nám to zejména apoštolové, kteří byli schopni začít plnit
své poslání až v okamžiku, kdy byli naplněni Duchem svatým. Podobně
každý skutečný křesťan má naplnit to, co od něj očekává Bůh, a to je
možné jedině s pomocí Ducha svatého. A právě to má umožnit svátost
biřmování.
Problém je v tom, kolik lidí z těch, kdo se považují za věřící, přijde
na to, že takovou svátost potřebují. Jedna z možností, jak v tom směru lidi
motivovat, jsou tzv. kurzy Alfa. Tyto kurzy jsou založeny na rozšíření
pozvánek na večeři jak pro věřící, kteří nemají pevné základy a rádi by si
udělali více jasno, tak pro nevěřící a hledající, které otázky ohledně víry
zaujmou. Některým lidem to pak pomůže i k tomu, aby měli zájem
pokračovat nějak dál, což může být příprava na biřmování. Kurz ovšem
vyžaduje tým lidí, kde někteří řeší přípravu večeře, další organizaci a pak
tam jsou ti, kdo u stolu vedou diskuzi. Hlavní je, zda se ve farnosti najde
tým lidí, který bude takovou věc promýšlet a připravovat a další k tomu
vytvoří modlitební zázemí. Jestli se podařilo na mnoha místech po celém
světě, že to lidem pomohlo na cestě k Bohu, věřím, že takto může Bůh
působit i u nás.
otec Josef

 Farní zprávy

















Setkání členů živého růžence
Neděle 2.10. v 17:00 v kostele.
Návštěva kněze nemocných se sv. přijímáním
Ve čtvrtek 6.10. během dne.
První pátek v měsíci
Od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 17:40
moderovaná adorace se svátostným požehnáním.
Děkanátní pouť na Velehrad
Sobota 8.10. Program: 15:00 modlitba růžence, 16:00 adorace, 17:00
mše svatá.
Setkání nad Biblí
Pondělí 10.10. v 19:30, místo bude upřesněno.
Hodová mše svatá
Neděle 16.10. v 13:30. Mši svatou bude sloužit P.Martin Rumíšek,
farář v Bzenci.
Modlitba novény za naši farnost
Každé úterý ve 20:00 v kostele.
Misijní neděle
Program bude probíhat v sobotu a neděli 22.-23.10. Po nedělní mši sv.
bude misijní jarmark. Průběh sobotní přípravy bude včas ohlášen.
Mše svaté pro děti
Pátek 14.10. v 18:00. Po mši jsou děti zvány na zábavný program.
Mše svaté na Chamartinu
Pondělí 3. a 17.10. v 15 hod.
Setkání pro seniory na Chamartinu
V pondělí 10. a 24.10. v 10:00.
Sbírky v říjnu
Pravidelná měsíční sbírk na novou elektroinstalaci je v neděli 9.10.
Misijní sbírka je 23.10.
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SO

1.10.

7:30

První sobota v měsíci
Za + manžela, + sourozence, rodiče, za dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu

NE

2.10.

10:30

27.neděle v mezidobí
Za + Josefa a Marii Škareckých a za celou * a + rodinu

PO

3.10.

15:00

Mše svatá na Chamartínu

PÁ

7.10.

18:00

První pátek v měsíci – Panny Marie Růžencové
Za + Richarda Procházku, za celou * a + rodinu a +++

SO

8.10.

Děkanátní pouť na Velehradě

NE

9.10.

10:30

28. neděle v mezidobí
Za + rodiče Repíkovy, jejich syna a na poděkování za
dožití 80 let s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro
celou * rodinu

PO

10.10.

18:00

Za + rodiče Kudlíkovy, celou + rodinu a dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu

ÚT

11.10.

7:00

Tichá mše svatá

PÁ

14.10.

18:00

Za +Antonína Fridricha, + rodiče, celou + rodinu, duše v
očistci s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

NE

16.10.

13:30

Hodová mše svatá
Za * a + farníky naší farnosti

PO

17.10.

15:00

Mše svatá na Chamartínu

PÁ

21.10.

18:00

Za + rodiče Raiskupovy, jejich + rodiče, za + manžela a
celou * a + rodinu

NE

23.10.

10:30

30.neděle v mezidobí
Za * a + rodinu Rybovu, Kopřivovu, Martinákovu a
Presovu

PO

24.10.

18:00

Za + rodiče Bělíkovy a Matějíčkovy, jejich + děti a Boží
ochranu pro živou rodinu

ÚT

25.10.

7:00

Tichá mše svatá
Na úmysl dárce

PÁ

28.10.

16:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar 55 let života

NE

30.10.

10:30

Za + rodiče Neničkovy, Šišperovy, + bratry a tetu, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

PO

31.10.

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života a za celou * a +
rodinu

