
 

 

 

Drazí farníci,  
léto nás slunnými dny vítá velkorysým způsobem a jistě především 

v našich dětech zapaluje radost z dlouho očekávaných prázdnin. 
Vstupujeme do výjimečných dnů dovolených a různých prázdninových 
akcí. Ze srdce vám všem přeji pokojné dny, které nám Pán nabízí k obnově 
našich sil. Kéž jsou prázdninové měsíce příležitostí upevnit naše rodinné 
vztahy. Vám dětem přeji dobrodružné zážitky, Vám rodičům zasloužený 
odpočinek, Vám prarodičům radost z vašich vnoučat. Nebojme se také 
čerpat obnovu našich sil z bohatství Boží přítomnosti, která je neustále 
připravena nás zahrnovat tou pravou radostí a ryzím pokojem. 

Ze srdce žehná 

o. Jan 

 

 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / červenec-srpen 



 

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc červenec a srpen 
 

 Návštěva nemocných 
ČT 6. 7. v dopoledních hodinách, ČT 10. 8. v dopoledních hodinách 

 

 Mimořádná sdělení 
 

 Pouť do Žarošic 
Pouť do Žarošic proběhne v sobotu 9. září. Prosím, zapisujte se 
na připravený formulář vzadu v kostele. 

 Farní odpoledne 
Přijměte srdečné pozvání k společnému prožití farního odpoledne, 
které se uskuteční v neděli 10. září od 15:00 na farní zahradě. 

 Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 
1. a 2. ročník: pondělí 12:00 – 12:45 
3. ročník: čtvrtek 13:00 – 13:45 
4. a 5. ročník: středa 13:00 – 13:45 
6. a 7. ročník: pondělí 12:45 – 13:30 
8. a 9. ročník + SŠ: pondělí 19:00 – 19:45 (na faře) 

 Farář mimo farnost 
10. 7. – 19. 7.: dovolená 
31. 7. – 4. 8.: doprovázení mládeže v diecézním středisku „Přístav“ 
15. 8. – 19. 8.: doprovázení mládeže na „Celostátním setkání mládeže 
v Olomouci“ 
V naléhavých případech, zaopatřování a pohřby, prosím kontaktujte 
p. Vladimíra Mrázka (děkan v Kyjově) – Tel. 731 402 188 

 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB  

v měsíci červenci 

NE 2.7. 9:00 
13. neděle v mezidobí 

Za + prarodiče, za Antonína a Marii Kůrovi a za celou * 
rodinu 

PO 3.7. 18:00 
Svátek sv. Tomáše Apoštola 

Za + Marii Hanákovu a Karla Pavku a za celou * a + 
rodinu 

ST 5.7. 17:00 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

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

PÁ 7.7. 18:00 
První pátek v měsíci 

Na poděkování Bohu za dožitých 70 let, za dvoje + rodiče 
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu 

SO 8.7. 18:00 Mše svatá v Kelčanech s nedělní platností 

NE 9.7. 10:30 Za farnost 

NE 16.7. 9:00 Za * a + rodinu 

PÁ 21.7. 18:00 
Za + Annu a Martina Goliášovy s prosbou o dar zdraví pro 
celou * rodinu 

NE 23.7. 10:30 
16. neděle v mezidobí 

Za + Marii a Tomáše Kozumplíkovy, rodiče a sourozence 
z obou stran a za celou * rodinu 

PO 24.7. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 28.7. 18:00 Za + rodinu Kaiserovu, Kroutilovu a Kuncovu s prosbou o 
Boží požehnání pro * rodinu 

NE 30.7. 10:30 Za farnost 

 
 
 
 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB  

v měsíci srpnu 

NE 6.8. 10:30 
Za + manžela, rodiče Goliášovy a Borovcovy s prosbou o 
dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 7.8. 18:00 Za + Marii Kožůškovu, + vnuka, + děti a za +++ 

PÁ 11.8. 18:00 
Za + rodiče Štěpánovy, dceru, prarodiče a za celou * 
rodinu 

SO 12.8. 18:00 Mše svatá v Kelčanech s nedělní platností 

NE 13.8. 10:30 Za farnost – poutní mše svatá 

PO 14.8. 15:00 Ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
Mše svatá na Chamartinu 

SO 19.8. 18:00 Mše svatá v Kelčanech s nedělní platností 

NE 20.8. 10:30 20. neděle v mezidobí 
Za farnost 

PO 21.8. 18:00 
Památka sv. Pia X. 

Za + manžela, dvoje + rodiče, za rodinu Benešovu a za 
celou * a + rodinu 

PÁ 25.8. 17:00 Za + Josefa Lukeše, dvoje + rodiče s prosbou o dar zdraví 
a Boží požehnání pro * rodinu 

NE 27.8. 10:30 
Za + Alenu Petrovajovu a za + Josefa Kudlíka, dvoje + 
rodiče a za * rodinu 

PO 28.7. 18:00 Památka sv. Augustina 
Za + rodiče Kudlíkovy a za celou * a + rodinu 

 


