
 

 

 

Drazí farníci,  
v závěru dnešní mše svaté jsme vyslechli pastýřský list otce 

arcibiskupa. Též se připojuji k jeho výzvě a obracím se na vás s prosbou 
o modlitbu za nová povolání k zasvěcenému životu. Povolání ke kněžství je 
velikým darem, který se v první řadě utváří mezi svobodou povolaného 
a velkorysým pozváním ke službě ze strany Boží. Jsem však pevně 
přesvědčen o tom, že do zázraku povolání také tajemným způsobem 
vstupuje přímluva věřících. Až zpětně se dovídám, kolik lidí mě provázelo 
a nadále provází svoji modlitbou, jenž má tu moc, vyprosit sílu pro chvíle, 
kdy se člověk dotýká vlastních limitů. 

Vím, že se také Vy za mě modlíte a moc vám za tento projev lásky 
děkuji. Vyprošuji nám všem vytrvalost neustále před Boží tvář vysílat naše 
prosby za kněze, za rodiny a za budoucí povolání na tyto životní cesty. 
Pro inspiraci k našim modlitbám připojuji úmysly z pastýřského listu: 

− aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil 
mnoha mladým mužům, 

− aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se 
na cestu,  

− aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,  

− aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je, 

− aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se 
na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.  

Přeji všem pokojné dny prostoupené radostí z následování našeho 
Pána. 

 o. Jan 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / únor 2017 



 

� Pravidelné pastorační aktivity na měsíc únor 
 

• Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 20. 2. v  10:00 

• Setkávání nad Písmem svatým 
ST 22. 2. 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. 

• Návštěva nemocných 
ST 1. 2., ČT 2. 2., PÁ 3. 2. v dopoledních hodinách. 

• Schůzky pro ministranty 
PÁ 10. 2. v 16:00; PÁ 17. 2. v 16:00; PÁ 24. 2. v 16:00.  

• První pátek v měsíci 
Od 16:45 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci. 16:45 – 17:30 
příležitost ke svátosti smíření. 17:30 – 17:50 modlitba litanií k Nejsvětějšímu 
srdci Ježíšovu. Prosím, využijte čas ke svátosti smíření již od začátku doby 
zpovídání, ať můžeme bez delší prodlevy od 17:30 navázat společnou 
adorací. 

• Úklidová služba 
4.2.: Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna  
11.2.: Kunertová Bronislava, Mezihoráková Marie, Novotná Ludmila; 18.2.: 
Hlaváčová Františka, Kunertová Ludmila, Preisslerová Jiřina; 25.2.: Juříková 
Jana, Chudíčková Marie, Šebestová Lenka 

• Sbírky v měsíci únoru 
12. 2.: pravidelná měsíční sbírka na opravy; 19. 2.: sbírka Haléř sv. Petra 

� Mimořádná sdělení 
 

• Udělování svátosti nemocných 
Při mši svaté v pátek 10. 2., bude udělována svátost nemocných. Od 17:00 
bude příležitost ke svátosti smíření, zvláště pro ty, kteří přijmou svátost 
nemocných. 

• Hodnocení plesu 
Schůzka realizačního týmu farního plesu proběhne ve středu 1. 2. v 19:30 na 
faře. 

• Přehled úkonů duchovní správy za rok 2016 
Svátost křtu: 23 dětí; pohřby: 17 osob; svatby: 2 páry; první svaté 
přijímání: 7 dětí. 
 



 

• Přehled hospodaření za rok 2016 

A. PŘÍJMY: 

sbírky 528 379,- 
nájemné 45 000,- 
dary 520 000,- 
dotace z Min.kultury 195 000,- 
prodej pozemku 110 900,- 
platba MND 24 903,- 
příspěvek MÚ na halu 3 000,- 
ostatní příjmy 13 942,- 
kladné úroky 1 660,10 
 

příjmy celkem 1 442 784,10 

B. VÝDAJE: 

odeslané sbírky 104 740,- 
elektřina fara 15 521,- 
elektřina kostel 39 609,- 
plyn 58 640,- 
T-mobile 1 707,- 
vodné 8 219,- 
internet 5 001,- 
osvětlení kostela 70 349,- 
malování kostela 295 000,- 
ozvučení kostela 78 514,- 
lavice do kostela 447 500,- 
nábytek, židle 55 643,- 
osvětlení čajovny 30 707,- 
opravy 41 343,- 
koberce 23 767,- 
liturgické knihy, svíce 29 605,- 
sporák, vysavač 5 603,- 
dechová hudba 6 700,- 
daň z nemovitostí 18 448,- 
kalendáře, Farní listy 60 148,- 
ostatní výdaje  25 298,75 
 

výdaje celkem 1 422 062,75 

 

 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB  

ČT 2.2. 18:30 

Svátek uvedení Páně do chrámu – „Hromnice“ 

Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 70 let, za + 
manžela, za celou * a + rodinu 

PÁ 3.2. 18:00 
1.pátek v měsíci 

Na úmysl dárce 

SO 4.2. 18:00 Mše svatá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 5.2. 10:30 

5.neděle v mezidobí 

Za * a + rodinu Gasnárkovu, Goliášovu, Lopraisovu 
s poděkováním za dožitých 70 let 

PO 6.2. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 10.2. 18:00 
Za + rodiče Mezihorákovy a Bystřické, + prarodiče a za 
celou * rodinu 
Při mši svaté bude udělována svátost nemocných 

NE 12.2. 10:30 
6.neděle v mezidobí 

Za + Antonína Poláška, + manželky Filoménu a Marcelínu, 
+ rodiče a za celou * a + rodinu 

PÁ 17.2. 18:00 Za + manžela, + rodiče, za * rodinu 

SO 18.2. 18:00 Mše svatá s nedělní platnosti v Kelčanech 

NE 19.2. 10:30 
7.neděle v mezidobí – Sbírka Haléř sv.Petra 

Za farnost 

PO 20.2. 18:00 
Za + manžela, dvoje rodiče, prarodiče s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

PÁ 24.2. 18:00 
Za + FrantiškaŠkareckého, jeho + rodiče, za celou * rodinu 
a za +++ 

SO 25.2. 18:00 Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 26.2. 10:30 
8.neděle v mezidobí 

Za * a + rodinu 

PO 27.2. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 


