FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / 9/2022
Neobvyklé prázdniny
Milí farníci.
Letní čas během prázdnin jsem letos prožíval docela jinak než
obvykle. Na faře totiž probíhaly práce kvůli nové elektroinstalaci. Již před
třemi lety stav elektrických rozvodů neprošel revizemi, takže jakmile jsme
splatili dluhy za opravu věže a něco našetřili, mohli jsme se pustit
do práce.
Proto chci moc poděkovat všem, kteří se zapojili do řady pomocných
prací. Kromě organizačních věcí a přípravy projektu to bylo nejdříve
vystěhování poloviny farní budovy a zakrytí uloženého nábytku. Tím
nastala fáze, která připomínala bojiště, kde je vzhledem k vysekání
rozvodů do zdiva všechno rozbité a všude prach a suť. Další pomocné
práce spočívaly v úklidu suti a škrábání omítky. Po vymalování poloviny
fary nastala fáze úklidových prací a další stěhování zbývajících částí fary
či instalace kuchyně. V druhém měsíci prací jsme ve fázi, kdy se dokončují
a zapravují elektrické rozvody. Po vymalování nastane přesouvání
a ukládání všech věcí na původní místo.
Proto kromě poděkování všem, kdo se zapojili, připojuji prosbu
o další pomoc, jakmile nastane závěrečná fáze prací a velký úklid.
otec Josef

 Farní zprávy


Příležitost k osobní modlitbě v kostele
Kostel je stále přes den přístupný k osobní modlitbě. Zabezpečená
alarmem a tím nepřístupná je během dne přední část kostela a
sakristie. Adorace s vystavenou Svátostí oltářní budou bývat do změny
zimního času ve čtvrtek od 16 do 19 hodin.















Návštěva kněze nemocných se sv. přijímáním
Ve čtvrtek 1. září během dne.
První pátek v měsíci
Od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. Při mši sv. proběhne
požehnání do nového školního roku, školáci si mohou přinést posvětit
školní brašny.
Zlatá sobota v Žarošicích
Mši v 18:00 slouží Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup
pražský.
Farní odpoledne
Mše sv. na farním dvoře v 14:00, poté zábavný program
s občerstvením.
První svaté přijímání
Mše sv. v 10:30. V sobotu 24.9. bude od 16:00 nácvip a pak příležitost
ke svátosti smíření pro děti, rodiče a další příbuzné.
Mše svaté na Chamartinu
Pondělí 5. a 19. září v 15 hod.
Setkání pro seniory na Chamartinu
Ve čtvrtek 12. a 26. 9. v 10:00.
Modlitba za obnovu víry
Neděle 25. 9. v 17:00.
Sbírky v září
Pravidelné měsíční sbírky na novou elektroinstalaci je v neděli 11. 9.

POŘAD BOHOSLUŽEB
září 2022
PÁ

2.9.

18:00

První pátek v měsíci
Za žáky a studenty, kterým začíná školní rok

SO

3.9.

7:30

První sobota v měsíci

NE

4.9.

10:30

23. neděle v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného žibvota

PO

5.9.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

9.9.

7:00

Tichá mše sv.

SO

10.9.

18:00

ŽAROŠICE
Za * a + farníky naší farnosti

NE

11.9.

7:30

24. neděle v mezidobí
Na poděkování za dar života a přijatá dobrodiní s prosbou
o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

PO

12.9.

18:00

Za + Jana Škareckého, celou + rodinu, dar zdraví a Boží
pomoc pro * rodinu

ÚT

13.9.

7:00

Tichá mše svatá
Za + rodiče Balajovy a Hlaváčovy, syna Jiřího a za *
rodinu

PÁ

16.9.

18:00

Za + manžela, za * a + rodinu Tománkovu a Presovu

NE

18.9.

14:00

FARNÍ DEN
Za * a + farníky naší farnosti

PO

19.9.

15:00

Mše svatá na Chamartínu

ÚT

20.9.

7:00

Tichá mše sv.

PÁ

23.9.

18:00

Sv.Pia z Pietrelciny
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za + syna,
rodiče, prarodiče s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny
Marie

NE

25.9.

10:30

26.neděle v mezidobí
Za děti, které jdou k 1. sv. přijímání a jejich rodiny

PO

26.9.

18:00

Za + Marii Šangalovu, + manžela, sestru, rodiče a za *
rodinu

ST

28.9.

18:30

Slavnost Sv. Václava
Za celou + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro *
rodinu a +++

PÁ

30.9.

18:00

Za + manžela, + rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží
ochranu pro * rodinu

