
 

 

 

Drazí farníci,  
modlitba, vedle sebezáporů a skutků milosrdenství, je jedním z pilířů 

prožívání přípravy na slavení Velikonoc. Jistě v modlitbě prosíme 
za mnoho věcí a v důvěrném rozhovoru s Bohem tak svěřujeme své životy 
Pánu. Ano, modlitba je životodárným dechem našeho putování, kdy 
nejednou na cestě do Božího království zakoušíme těžkosti a trápení. 

Prosím však, i přes mnohé soukromé úmysly našich modliteb, 
pamatujme také na naše farní společenství. Prosme o zázrak doteku Boží 
milosti pro mnohá srdce. Zvláště pamatujme na děti, mládež a rodiny. 
Doprovázejme je mocnou přímluvou a buďme ryzími svědky živé 
a přitažlivé víry. Ve výčtu různých úmyslů spatřuji ještě jednu důležitou 
oblast proseb – v tento okamžik nechávám zaznít hlas našeho 
o. arcibiskupa Jana z jeho letošního listu pro zájemce o vstup 
do kněžského semináře: 

„…Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského 

semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se 

za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská 

povolání, 

– 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.“ 

Nabízím malou inspiraci, jak prakticky přistoupit k pozvání 
od o. arcibiskupa. V rámci modlitby desátku růžence za jméno „Ježíš“, 

vložme jednu konkrétní výše uvedenou prosbu a připojme desátek 
růžence ke svým obvyklým modlitbám. V rámci desátku pro dva 
„zdrávasy“ jeden výše uvedený úmysl… 

 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / březen 2018 



 

Kněžství je nesmírný dar. Vzácným obdarováním je především proto, 
že bez něj bychom neměli Chléb života, Chléb na cestu, Chléb lásky. 
Bez daru kněžství by nám scházela uzdravující slova: „Pán ti s láskou 

odpustil, proto jdi v pokoji a v radosti“. 

Požehnaný půst ze srdce přeje a v modlitbě vyprošuje 

P. Jan Liška 

 

 Pravidelné pastorační aktivity 

 

 Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 5. 3.; PO 19. 3. Vždy v 10:00. 

 Tematická setkání 
ST 7. 3. – Příprava na svátost smíření; ST 21. 3. – Uvedení do slavení 
Velikonoc. Vždy v 19:30 na faře. 

 Návštěva nemocných 
ČT 8. 3. v dopoledních hodinách. 

 Úklidová služba 
3.3.: Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna;  
10.3.: Kunertová Bronislava, Mezihoráková Marie, Novotná Ludmila;  
17.3.: Hlaváčová Františka, Kunertová Ludmila, Preisslerová Jiřina; 
24.3.: Juříková Jana, Chudíčková Marie, Šebestová Lenka; 
3 1.3.: Ratúská Jarmila, Mezihoráková Marie, Polášková Milena. 

 



 

 Slavení Velikonoc 

 

 Předvelikonoční zpovídání 
PO 26. 3. od 16:30 – 17:45 (zpovídá P. Jan Liška);  
ST 27. 3. od 18:30 – 19:30 (zpovídají 4 zpovědníci z děkanátu). 

 Velikonoční třídenní 
Zelený čtvrtek, 29. 3. – Mše sv. v 19:00. Po mši svaté „bdění 
v Getsemanské zahradě“ (modlitba vedená mládeží). 
Velký pátek, 30. 3. – Modlitba křížové cesty v 10:00, Velkopáteční 
obřady v 15:00. 
Bílá sobota, 31. 3. – Bdění u Božího hrobu: 8:00 – 18:00. Vigílie 
Vzkříšení: mše sv. ve 23:00. 

 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
NE 1. 4. – mše svatá v 10:30. Při mši svaté proběhne žehnání pokrmů.  

 Pondělí velikonoční 
PO 2. 4. – mše svatá v 10:30.  

 Zpráva ohledně oprav střechy kostelní věže 

V jarních měsících začneme s opravou střechy kostelní věže. 
Poměrně přesný odhad nákladů na opravu střechy (projektová 
dokumentace, částečná výměna krovů, kompletní nová krytina věže, nové 
dlážky v mezipatrech věže, zřejmě deratizační práce po znečištění 
od holubů) činí 1.200 000,-. 

V současné době máme odsouhlasenou dotaci od města ve výši 
400.000,-. Minulý týden jsem zaslal další dvě žádosti na Jihomoravský kraj 
a na Arcibiskupství olomoucké. Pokud by nám tyto dvě žádosti vyšly, 
můžeme počítat s příspěvkem ve výši cca 500.000,-. + s bezúročnou 
půjčkou (na dobu námi stanovenou) na dofinancování všech nákladů a to 
ve výši cca 200.000,-. Tedy z těchto zdrojů zvládneme ufinancovat celou 
akci s tím, že budeme arcibiskupství splácet půjčku po dobu cca dvou let 
(tj. 100.000,- ročně). Závazku zvládneme dostát za běžného režimu sbírek 
a to bez větších komplikací. Od měsíce září, kdy jsme začali cíleně vybírat 
na opravy střechy věže, bylo díky vaší štědrosti na mimořádných sbírkách 
celkem darováno bez mála 100.000,-. Těmito prostředky bude v měsíci 
březnu uhrazena projektová dokumentace, která je právě vyčíslena 
na částku cca 99.000,-. Aktuálně máme na farním účtu částku 260.000,-. 

 



Mám však ještě jednu vizi, která mi přijde v duchu „dobrého 
hospodáře“ rozumná. Náklady na lešení jsou vyčísleny na částku 
cca 300.000,-. Když se podíváme na nátěr věže, zjistíme, že na mnoha 
místech je fasáda znečištěna, nacházejí se tam odrolené štuky a jiné 
odlupky. Nabízí se možnost využít postaveného lešení právě na opravy 
těchto míst a následně zrealizovat nový nátěr fasády věže. Kolik by tato 
záležitost stála, nedokážu vůbec odhadnout (pro orientaci výmalba 
kostela stála bez lešení cca 250.000). Oslovil jsem pana Nikla, aby nám 
vytvořil cenovou nabídku. Financování celé této akce by však musela 
zajistit naše farnost, protože na opravu tohoto druhu se žádná dotace 
nevztahuje. Pravdou je, že fasáda nevykazuje žádné tragické poškození, 
ale nabízí se nám možnost, jak do budoucna ušetřit nemalé prostředky 
za stavbu lešení.  

Abychom tento záměr dokázali zrealizovat, znamenalo by to z vaší 
strany vytrvalost ve štědrosti mimořádných sbírek až do měsíce prosince 
2018, kdy by se každá mimořádná sbírka pohybovala za částkou 20.000,- 
(pro přehled uvádím sbírky za předchozí pololetí: září: 14.300,-; říjen 
15.200,-; listopad 17.500.-; prosinec 15.800,-; leden 16.700,-; únor 
18.700,-; CELKEM 98.200,-). 

Počítám s tím, že po velikonocích by měla dorazit vyjádření 
ohledně žádostí na dotace a budeme tak vědět s jakým konkrétním 
rozpočtem pracovat. Řádky ohledně renovace fasády berte v této chvíli 
opravdu jenom jako nástin budoucích možností, jak dále pokročit v údržbě 
kostela se snahou hledat co největší úspory. 

Moc vám děkuji za vaši štědrost a také za to, že vám záleží 
na životě farnosti i po materiální stránce, která bohužel stále útočí na naše 
kapsy. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

březen 2018 

NE 4.3. 10:30 
3.neděle postní 

Za + Františka a Marii Neničkovy, + bratra Jana, + 
švagrovou a za + rodiče z obou stran 

PO 5.3. 18:00 Na úmysl dárce 



PÁ 9.3. 18:00 
Za + Josefa Mezihoráka, za + rodinu Mezihorákovu a 
Haplovu, za * a + rodinu 

NE 11.3. 10:30 
4.neděle postní 

Za farnost 

PO 12.3. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 16.3. 18:00 
Za + Marii Mezihorákovu, dva + manžele, + dceru, + zetě 
a za celou * rodinu 

NE 18.3. 10:30 
5.neděle postní 

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

PO 19.3. 18:30 
Slavnost sv. Josefa 

Za + rodiče Raiskubovy s prosbou o dar zdraví pro celou 
živou rodinu 

PÁ 23.3. 18:00 Za + rodiče Bařinovy, + bratra, + prarodiče z obou stran a 
s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu 

NE 25.3. 10:30 Za farnost 

PO 26.3. 18:00 
Pondělí Svatého týdne 

Za + rodiče Šafářovy, Gasnárkovy a za celou * a + rodinu 
a za +++ 

ÚT 27.3. 18:00 
Úterý Svatého týdne 

Za + Stanislava Škareckého, jeho + rodiče s prosbou o 
Boží požehnání pro * rodinu. Za + Libora Lacinu 

ČT 29.3. 19:00 
Zelený čtvrtek 

Na úmysl dárce 

PÁ 30.3. 15:00 Velkopáteční obřady 

SO 31.3. 23:00 
Vigílie Zmrtvýchvstání Páně 

Za * a + rodinu 

NE 1.4. 10:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Na poděkování Pánu Bohu 

PO 2.4. 10:30 
Velikonoční pondělí 

Za + rodiče Holkovy, jejich syna, za + prarodiče 
Svitálkovy, jejich syny a za celou * a + rodinu 


