
 

 

 

Drazí farníci,  
prožíváme vzácný dušičkový čas, ve kterém s vděčností vzpomínáme 

na naše drahé zesnulé. Přeji nám, ať tyto dny prožíváme především 
s pohledem naděje, jako ti, kteří uvěřili v Kristovo vítězství nad smrtí. 
Máme v rukou sílu prosebné modlitby za naše zesnulé. Kéž dokážeme 
naplno využít každé příležitosti pro to, abychom s láskou pomohli těm, 
kteří čekají na plnost radosti věčného života. Pro povzbuzení uvádím 
krásné svědectví velké světice Matky Terezy z Kalkaty. 

„Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se. 

Má otázka Matku Terezu překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, 
a pak se nahlas rozesmála. 

„Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte 
strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě 
očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto 
životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela 
zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou 
maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří 
vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou 
tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude 
nádherné setkání, nemyslíte?“ 

(z knihy Matka chudých) 

Přeji nám všem požehnané a pokojné dny. 

P. Jan Liška 
Já jsem vzkříšení a život. 
Kdo věří ve mne, 
i kdyby umřel, bude žít, 
praví Ježíš. (Bible Jan 11,25) 

FARNÍ LIST  
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 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc listopad 
 
 Setkávání seniorů na Chamartinu 

PO 6. 11.; PO 20. 11. – „O síle přímluvné modlitby. Vždy v  10:00. 
 Biblická hodina 

ST 8. 11.; ST 22. 11. v 19:30 na faře. 
 Čtvrteční eucharistické adorace 

Každý čtvrtek od 15:45 do 19:00, s výjimkou ČT 2. 11. Prosím zapisujte 
se na připravený rozpis.  

 Návštěva nemocných 
ČT 2. 11. v dopoledních hodinách. 

 Úklidová služba 
4.11.: Hanáková Anna, Hanáková Jana, Mezihoráková Marie;  
11.11.: Tománková Anna, Čejková Marie, Balajová Ludmila;  
18.11.: Borovcová Marie, Mívaltová Filoména, Vávrová Františka 
25.11.: Kaňovská Marcela, Presová Anna, Slavíková Dita. 
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 listopadu 
5. 11.: sbírka na charitu; 12. 11.: pravidelná měsíční sbírka na opravy. 

 Mimořádná sdělení 
 

 Podmínky pro získání odpustků pro zesnulé 
Tři obvyklé podmínky: zpověď (být v milosti posvěcující) + přijetí 
eucharistie + modlitba na úmysl sv. otce. 1. 11. a 2. 11. v kapli či 
v kostele se pomodlit Vyznání víry a modlitbu Páně. 3. 11. – 8. 11: tři 
obvyklé podmínky + návštěva hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. 
 

 Adventní farní duchovní obnova 
Přijměte srdečné pozvání na adventní zastavení. Obnova proběhne 
v sobotu 9. 12. v kulturním domě ve Vracově. Začátek v 9:30, 
zakončení v 15:00 mší svatou. Obnovou nás provede P. Vít Hlavica – 
farář z Kroměříže. Prosím, již nyní se zapisujte na připravený formulář 
vzadu v kostele na stolíku. 
 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB  

listopad 2017 

ST 1.11. 18:30 
Slavnost Všech svatých 

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží 
požehnání 

ČT 2.11. 18:30 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Za + manžela, + sestru, + rodiče z obou stran s prosbou o 
Boží požehnání pro celou * rodinu 

PÁ 3.11. 18:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran a * rodinu 

SO 4.11. 18:00 Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 5.11. 7:30 
31.neděle v mezidobí 

Za farnost 

PO 6.11. 18:00 
1. Za + Julii Setínskou, + rodiče, + bratra a za +++ 
2. Za + Františku Mívaltovu, dva + manžele, + dceru a za 
celou * rodinu a +++ 

PÁ 10.11. 18:00 
Památka sv. Lva Velikého 

Za + rodiče Vybíralovy, + prarodiče a za celou + rodinu a 
za +++ 

NE 12.11. 10:30 32.neděle v mezidobí 
Za * a + rodinu Goliášovu, Lopraisovu a Gasnárkovu 

PO 13.11. 15:30 
Památka sv. Anežky České 

Mše svatá na Chamartinu 

ČT 16.11. 18:00 Za + rodiče Procházkovy a za celou * a + rodinu 

SO 18.11. 18:00 Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 19.11. 10:30 

33.neděle v mezidobí 
Za + rodiče Poláškovy a Kozumplíkovy. Na poděkování 
Bohu za dožitých 60 let společného života s prosbou o 
Boží požehnání pro celou * rodinu 

PO 20.11. 18:00 
1. Za + Romana Slámu a za celou * a + rodinu 
2. Za + Petra Bačíka, za + rodiče, za celou * a + rodinu 



    

PÁ 24.11. 18:00 
Za + rodiče Filoménu a Štěpána Škareckých s prosbou o 
Boží požehnání pro celou * rodinu 

SO 25.11. 18:00 Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech 

NE 26.11. 10:30 
Slavnost Ježíše Krista Krále 

Za + manžela, + rodiče Goliášovy, Borovcovy s prosbou o 
dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 27.11. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

 


