
 

 

 

Drazí farníci,  
přeji vám pokojné podzimní dny. Rád bych v rámci tohoto 

úvodníku podtrhnul několik důležitých akcí, které nás v následujícím 
měsíci čekají. 

Tento rok, jak jistě dobře víme, prožíváme Fatimské Jubileum. 
Nedávno zazněl od našich biskupů pastýřský list, kdy nás pastýři vyzvali 
k vroucí modlitbě. V sobotu 7. října, v den památky Panny Marie 
Růžencové, proběhne v Koclířově v „Českomoravské Fatimě“ závěrečná 
slavnost v rámci Fatimského výročí. Nabízím nám všem, abychom 
vytvořili „duchovní most“ a sjednotili se v úmysl modlitby za sebe 
navzájem, za naši vlast a za celý svět. Zvu vás ke společné modlitbě 
zasvěcení se Neposkvrněnému srdci Panny Marie, dne 7. října v 16:30 
v našem kostele. O významu zásvětné modlitby se dočtete v příloze 
farního listu. 

Druhé pozvání se týká besedy s paní Věrou Sosnarovou, která se 
uskuteční ve středu 18. 10. v 19:00 hod v kulturním domě ve Vracově. 
I přes vysoký věk a komplikace spojené s cestováním, je paní Sosnarová 
stále ochotná přijímat pozvání a vydávat strhující svědectví. Prosím, 
podpořme svojí účastí plánovanou besedu a dejme tak najevo, že si 
vážíme lidí, kteří na sobě nesou tvrdé šrámy minulosti. Celá beseda je 
pojata benefičně, dobrovolné vstupné bude odevzdáno paní 
Sosnarové, která se stará o svého těžce nemocného syna. Bude též 
příležitost zakoupit si knihu „Krvavé jahody“ (cena 300,-), kde je 
vylíčený celý příběh našeho vzácného hosta. Více na našich webových 
stránkách www.favracov.cz. 

Těším se na hojné setkání s vámi a zároveň nám všem vyprošuji 
Boží požehnání. 

 o. Jan 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / říjen 2017 



 
 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc říjen 
 
 Setkávání seniorů na Chamartinu 

PO 9. 10. – promítání „Cesta po Řecku“; PO 23. 10. – „O síle naší 
modlitby. Vždy v  10:00. 

 Biblická hodina 
ST 25. 10. v 19:30 na faře. 

 Čtvrteční eucharistické adorace 
Každý čtvrtek od 15:45 do 19:00. Prosím zapisujte se na připravený 
rozpis.  

 Návštěva nemocných 
ČT 5. 10. v dopoledních hodinách. 

 Úklidová služba 
7.10.: Polanská Marcela, Keňová Radana, Třetinová Ludmila;  
14.10.: Vlasáková Ludmila, Fridrichová Marie, Goliášová Marie;  
21.10.: Repíková Marie, Švédová Ludmila, Zajícová Marie;  
28.10.: Grufíková Růžena, Raiskupová Marie, Vávrová Růžena 
Děkuji všem úklidovým službám za obětavou práci a prosím, 
povzbuďte ostatní, např. v rámci svých rodin, k zapojení se do této 
služby. 

 Sbírky v měsíci říjnu 
8. 10.: pravidelná měsíční sbírka na opravy; 22. 10.: Misijní sbírka 

 Mimořádná sdělení 
 

 Fatimská sobota – 7. 10. v 16:30 
V rámci Fatimského jubilea vás srdečně zvu ke společné modlitbě naší 
farnosti. Setkání proběhne v SO 7. 10. v 16:30 v kostele. Program: 
modlitba Růžence, modlitba zasvěcení Panně Marii, kterou sv. Jan 
Pavel II. pronesl v roce 1984, svátostné požehnání. 

 Setkání pastoračních rad děkanátu 
Setkání proběhne ve ST 11. 10. v 19:00 v Kyjově v sále Pivovaru (stejně 
jako minulý rok). Prosím za pastorační radu min. 2 zástupce. 

 „Krvavé jahody“ – příběh ženy, které přežila gulag 
Přijďte si poslechnout vyprávění paní Věry Sosnarové. Beseda 
proběhne ve středu 18. 10. v 19:00 v Kulturním domě ve Vracově. 



 
 Sobotní dopoledne pro děti 

Na sobotní dopoledne 21. 10. mládež naší farnosti připravuje program 
pro děti 1. stupně ZŠ. Děti se mohou těšit na zajímavé aktivity, 
katechezi a na chvíli společné modlitby. Začátek v 9:30 
a předpokládaný závěr v 11:30. 

 

 
POŘAD BOHOSLUŽEB  

říjen 2017 

NE 1.10. 10:30 
26.neděle v mezidobí 

Za farnost 

PO 2.10. 15:30 
Svatých andělů strážných 

Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 6.10. 18:00 
Za + rodiče z obou stran, + syna a za * rodinu. Za + Julii 
Setinskou, + rodiče, + bratra a za +++ 

NE 8.10. 10:30 
27.neděle v mezidobí 

Za + Antonína Presa, + rodiče z obou stran, za * a + rodinu 
a za +++ 

PO 9.10. 18:00 
Za + Františku a Františka Fridrichovy, + syna s prosbou o 
Boží požehnání pro živou rodinu 

PÁ 13.10. 18:00 Za celou * a + rodinu 

NE 15.10. 13:00 28.neděle v mezidobí 
HODOVÁ MŠE SVATÁ ZA FARNÍKY 

PO 16.10. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 20.10. 18:00 Za + Richarda Procházku a za celou * a + rodinu 

SO 21.10. 18:00 Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 22.10. 10:30 
29.neděle v mezidobí 

Za + Františka a Marii Somrovy, + syny s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu 



PO 23.10. 18:00 Za celou * a + rodinu a za +++ 

PÁ 27.10. 18:00 
Za + Marii Kudláčovu, + syna Stanislava, + Antonína 
Kudláče s prosbou o Boží požehnání pro celou * rodinu 

SO 28.10. 18:00 Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 29.10. 10:30 

30.neděle v mezidobí 
Za + rodiče Františka a Vlastu Fridrichovy a jejich dceru 
Vlastičku. S prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
celou * rodinu 

PO 30.10. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

 


