
 

 

 
„Nejen z chleba žije člověk...“ aneb, „duchovní jídelníček.“ 

Drazí farníci,  
popeleční středou jsme společně vstoupili do doby plné milosti, 

do doby postní. Pro tento vzácný čas má pro nás Pán připraveno nejedno 
obdarování. Jemu především záleží na tom, abychom v sobě měli život 
a měli ho v hojnosti (srov. Jan 10, 10). V dnešním evangeliu slyšíme 
z Ježíšových úst: „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které 
vychází z Božích úst“. Tak jako člověk potřebuje fyzickou stravu, stejně tak 
potřebuje k životu duchovní potravu, kterou nám Bůh neustále v hojnosti 
nabízí. Nebojme se udělat, zvláště v letošní době postní, osobní zkušenost 
s každodenním rozjímáním Božího slova. Příležitosti máme na dosah ruky: 
např. Písmo svaté v našich domácnostech, tiskovina „Nedělní liturgie“ 
na cestu domů z nedělní mše svaté, účast na biblické hodině aj. Skrze 
slova Písma svatého promlouvá sám náš Pán. Přeji nám všem, ať objevíme 
radost z naslouchání „každému slovu, které vychází z Božích úst.“ 

Požehnání do doby postní vyprošuje 

o. Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / březen 2017 



 

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc březen 
 

 Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 20. 3. v  10:00. 

 Setkávání nad Písmem svatým 
ST 22. 3. v 19:30 na faře. 

 Čtvrteční eucharistické adorace 
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 15:45 do 19:00. Prosím 
zapisujte se na připravený rozpis. Případná změna bude ohlášena. 

 Schůzky pro ministranty 
PÁ 17. 3. v 16:00; PÁ 31. 3. v 16:00. Prosím ministranty, popřípadě 
jejich rodiče, aby se zapisovali v saristii na připravený formulář. 

 Úklidová služba 
4.3.: Ratúská Jarmila, Mezihoráková Marie, Polášková Milena 11.3.: 
Polanská Marcela, Keňová Radana, Třetinová Ludmila 18.3.: Vlasáková 
Ludmila, Fridrichová Marie, Goliášová Marie 25.3.: Repíková Marie, 
Švédová Ludmila, Zajícová Marie. 
Děkuji všem úklidovým službám za jejich obětavou službu. 

 Sbírky v měsíci březnu 
12. 3.: pravidelná měsíční sbírka na opravy. 

 Mimořádná sdělení 
 

 Modlitba křížové cesty:  
Po celou dobu postní máme příležitost scházet se k modlitbě Křížové 
cesty. V NE 14:30, v PÁ 17:15. Jedenkrát za čtrnáct dnů se můžeme 
po modlitbě křížové cesty zúčastnit krátké adorace se svátostným 
požehnáním. První adorace a svátostné požehnání proběhne v neděli 
12.3. 

 Nedělní besedování:  
Po nedělní křížové cestě jste srdečně zváni na přátelské posezení 
u kávy ve farní čajovně. Podle možností můžete přinést něco na zub. 

 Farář na duchovním cvičení:  
Od PO 6. 3. do PÁ 10. 3. budu na duchovním cvičení v Litoměřicích. 
Prosím, kontaktujte mě jen v naléhavých případech. V případě 
zaopatřování se prosím obracejte na P. Vladimíra Mrázka – děkan, tel: 
731 402 188. 
 
 



 

 Pastorační kalendář, duben – září 
 

 Předvelikonoční zpovídání:  
Pondělí 10. 4. ve večerních hodinách. Čas bude upřesněn. 

 Slavnost Zmrtrvýchvstání Páně:  
NE 16. 4. v 10:30 (sobotní vigílie SO 15. 4. v 22:30). Podrobný rozpis 
Velikonočních bohoslužeb bude zveřejněn v příštím čísle. 

 Pouť farnosti na hoře Sv. Antonína v Blatnici:  
NE 28. 5. v 15:00 

 První svaté přijímání: 
NE 4. 6. v 10:30 

 Farní výlet do Rožnova pod Radhoštěm a okolí:  
SO 17. 6. 

 Slavnost Božího Těla:  
NE 18. 6. v 11:00 

 Farní den:  
NE 10. 9. 

 Modlitební pouť na Velehradě za rodiny a nová povolání 
k zasvěcenému životu:  
SO 23. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB 

na měsíc březen 

NE 5.3. 10:30 
1.neděle postní 

Za farnost 

SO 11.3. 18:00 Mše svatá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 12.3. 10:30 
2.neděle postní 

Za + Štěpána a Františku Mívaltovy, + syna s prosbou o 
dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 13.3. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 17.3. 18:00 Za + Marii, + manžela, + dceru, + zetě a za celou * rodinu 

SO 18.3. 18:00 Mše svatá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 19.3. 10:30 
3.neděle postní 

Na poděkování Bohu za dožitých 85 let s prosbou o dar 
zdraví do dalších let a za * a + rodinu 

PO 20.3. 18:30 
Slavnost sv. Josefa 

Za + Josefa Lacinu s prosbou o Boží požehnání pro * 
rodinu 

ČT 23.3. 18:00 Za + rodiče Procházkovy, + prarodiče a za * a + rodinu 

SO 25.3. 8:00 Za + rodinu Mrvovu a za +++ 

NE 26.3. 10:30 4.neděle postní 
Za farnost 

PO 27.3. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 31.3. 18:00 Za + rodiče Bařinovy, + bratra, + prarodiče z obou stran a 
za celou * rodinu 

 


