FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / 11/2022
Milí farníci
V minulém farním listu jsem psal o možnosti uspořádat před další
přípravou na biřmování kurs Alfa. Teď je třeba zjistit, zda se najdou věřící,
kteří by byli ochotní podílet se na přípravě a organizaci takového kurzu.
V tom směru hraje velkou roli modlitba na tento úmysl. Proto prosím
všechny, komu záleží na životě víry v naší farnosti o modlitební podporu,
ke které je možné využít níže uvedenou modlitbu.
otec Josef

Modlitba za evangelizaci a kurz Alfa
Pane Ježíši, jediný Pastýři svého stáda, Ty, který jsi nás všechny povolal
stát se rybáři lidí, uschopni nás k poslání, které jsi nám svěřil. Učiň
nás pozornými k tichým potřebám mnoha bratří a sester, kteří Tě neznají,
a volají po světle pravdy a teplu lásky.
Dej nám milost odpovědět na Tvoje volání, abychom v této naší době
mohli svým dílem přispět k proměně světa skrze tvé evangelium. Mnoha
lidem v tom pomohly kurzy Alfa, a proto prosíme o tvého Svatého Ducha,
abychom poznali, zda od nás očekáváš uspořádání Alfy v naší farnosti.
O toto všechno Tě žádáme na přímluvu Panny Marie, Tvé a naší Matky,
které svěřujeme tuto naši modlitbu. Amen.

 Farní zprávy


Památka zesnulých
Dušičková pobožnost na hřbitově bude ve středu 2.11. po mši svaté,
která začíná v 18:00 hod. Z kostela půjde na hřbitov tichý průvod a kdo
bude chtít, ať si přinese svící, kterou si v průvodu zapálí. V dušičkovém
týdnu od 1. do 8.11. je možno získat pro duše v očistci plnomocné
odpustky. Tři obvyklé podmínky jsou přijmout v ten den sv. přijímání,
být po zpovědi v milosti posvěcující a pomodlit se na úmysl Svatého
otce. K tomu 1. a 2.11. patří návštěva kostela s modlitbou Páně
a Vyznání víry, nebo 1. – 8. 11. návštěva hřbitova s modlitbou
za zemřelé.

















Změny v pořadu bohoslužeb a výuky náboženství
Během zimního času budou večerní bohoslužby v pondělí a v pátek
v 17:00, kromě pátečních mší pro děti, které budou stále v 18:00.
Výuka náboženství pro 7. – 9. třídu bude v pátek už v 16:15. Vzhledem
k tomu bude v pátek, když začne mše sv. v 17:00, příležitost ke svátosti
smíření až po mši sv.
Adorace s vystavenou Svátostí oltářní bývají v zimním období vždy
ve čtvrtek od 15:00 do 16:00.
Setkání nad Biblí
Pondělí 7. 11. v 19:30 v čajovně. Zván je každý, kdo má zájem
o společnou četbu Bible a o to, jak si vztáhnout její obsah na vlastní
život.
Návštěva kněze nemocných
Čtvrtek 3. 11 se svatým přijímáním, během dne.
První pátek v měsíci
4. 11. Tichá adorace začne až po mši sv. a půl hodiny bude příležitost
ke svátosti smíření. Pak následuje zakončení litaniemi ke cti Ježíšova
srdce a svátostným požehnáním.
První sobota v měsíci
5. 11. od 6:45 rozjímání a růženec, 7:30 mše svatá.
Setkání členů živého růžence
Neděle 6. 11. v 17:00 v kostele.
Setkání s rodiči a dětmi,
Které se připravují na 1. sv. přijímání, pondělí 7. 11. v 17:00 v kostele.
Mše pro děti
V pátek 11. 11. bude v 18:00 schůzka dětí na faře bez mše sv. a 25. 11.
v 18:00 je mše jako obvykle. Po mši jsou děti i s rodičovským
doprovodem zvány na faru do čajovny.
Setkání pro seniory na Chamartinu
Pondělí 21. 11. v 10:00.
Mše svatá na Chamartinu
V pondělí 7. a 28. 11. v 15:00.
Sbírky v listopadu
V neděli 6. 11. se koná sbírka na charitu. Pravidelná měsíční sbírka
na budoucí opravy je 13. 11.



Nepřítomnost kněze
Otec Josef bude 14. - 17. 11. na kněžských exerciciích. V případě
naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově,
P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188.

Vánoční balíček
Vánoce se kvapem blíží a i my společně můžeme udělat někomu radost.
Naše Vracovská farnost by mohla společně připravit vánoční balíček
pro dívku z Ukrajiny. Jmenuje se Jana Skvarčylo, je jí 9 let. Jde o projekt
Arcidiecézní Charity Olomouc; přičemž se jedná už o jeho čtrnáctý ročník.
Za tuto dobu bylo na Ukrajinu dopraveno 3779 balíčků a vánoční balíčky,
které připravíte letos, zahřejí u srdce 370 ukrajinských dětí v nouzi.
Pro děti, které nežijí se svými rodiči, je balíček neuvěřitelným poznáním,
že v jiné části světa existuje někdo, kdo na ně myslí. Napsala si, co by si
přála od nás pod stromeček: Oblečení, boty, školní potřeby, hygiena, něco
pro zábavu. Jedná se o jednorázovou akci, kdy bychom jí společně mohli
tyto dárky zakoupit z finanční sbírky, která by proběhla během listopadu
v našem kostele. Příspěvky lze vkládat do označené kasičky. Děkujeme.

POŘAD BOHOSLUŽEB
listopad 2022
PO

31.10.

18:00

Vigílie slavnosti všech svatých
Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života a za celou * a +
rodinu

ST

2.11.

18:00

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za všechny věrné zemřelé

PÁ

4.11.

17:00

První pátek v měsíci
Za rodiče Lopraisovy a * a + rodinu

SO

5.11.

7:30

První sobota v měsíci
Za + Marii Mezihorákovu, + manžela, syna, vnuka a Boží
požehnání pro * rodinu

NE

6.11.

7:30

32.neděle v mezidobí
Za + manžela, * a + rodinu a +++

PO

7.11.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

NE

13.11.

10:30

Za * a + farníky naší farnosti

PO

14.11.

7:00

Tichá mše sv.
Za nemocného manžela, dvoje + rodiče, +++ s prosbou o
Boží požehnání pro * rodinu

PÁ

18.11.

17:00

Za + Emílii Kocurkovou, * a + rodinu Kocurkovu a
Matějíčkovu

SO

19.11.

7:00

Za rodiče Lukešovy, sestru a Boží požehnání, za rodinu
Lukešovu a manžela

NE

20.11.

10:30

Slavnost Ježíše Krista Krále
Za + Annu a Josefa Procházkovy, + prarodiče a +++

PO

21.11.

17:00

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Za + Romana Slámu, za celou + rodinu, zdraví a Boží
požehnání pro * rodinu

ÚT

22.11.

7:00

Za + manžela, rodiče a prarodiče z obou stran, za * rodinu
a +++

PÁ

25.11.

18:00

Za + Filoménu a Jenovéfu Niklovu a Marii Holkovu

NE

27.11.

10:30

První neděle adventní
Za + rodiče Holkovy, dvoje prarodiče s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu, za + rodiče
Luskačovy a +++

PO

28.11.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

6:45

RORÁTY
Za + Annu a Josefa Gregorovičovy, Josefa a Marii
Vávrovy, celou + rodinu s prosbou o Boží ochranu pro *
rodinu

ÚT

29.11.

