
 

 

 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně – den modliteb za kněze 

Drazí farníci,  
otec arcibiskup Jan nás prostřednictvím svého listu vybídnul 

k modlitbě za kněze. O vaši modlitbu, zvláště v den slavnosti Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova, prosím také já osobně.  

Nemalé množství lidí se domnívá, že kněz je, nebo by měl být 
jakýmsi „supermanem“, mužem svatým, dokonalým, mimořádně 
obdarovaným. Musím vás však ujistit, že takto přímočaře tomu zcela 
nebývá. Ano, ke svatosti máme povolání všichni a růst Božího daru v nás je 
cestou nám všem společnou… O knězi, stejně tak jako o každém člověku, 
a kněz je v první řadě člověkem, platí, že samozřejmě také on zápasí se 
svojí křehkostí, slabostí a hříšností. Kněz ví, že povolání, které od Pána 
dostal, je posláním, jenž zcela přesahuje jeho lidské schopnosti. Kněz 
stejně jako manželé zápasí o věrnost, o růst svěřeného úkolu, dokonce 
nejednou zápasí o svoji víru a smysluplnost všeho co dělá. 

I přes všechna tato napětí jsem knězem rád a ve svém povolání jsem 
šťastný. Jsem si dobře vědom „skryté síly“ pro mé působení, kterou jsou 
modlitby všech, kteří se za mě u Pána přimlouvají. Proto vám drazí farníci 
upřímně děkuji za vaše modlitby, ať už ty společné přede mší svatou, nebo 
soukromé v rámci rodinné a domácí modlitby. Prosím, v modlitbách 
nepřestávejte. Tento týden máme před sebou navíc příležitost 
mimořádným způsobem prožít den Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Kristovo srdce, srdce pokojné a tiché, které tepe láskou pro člověka 
a Boha je jediným ryzím vzorem kněžského života. Zastavme se alespoň 
na chvíli před Pánem a jemu svěřme kněžské životy. 

Červen je měsícem, kdy v olomoucké katedrále mladí muži přijímají 
jáhenská a kněžská svěcení. Již sedmým rokem s vděčností vzpomínám 
na sobotu 25. června, kdy jsem společně s dalšími čtyřmi spolužáky přijal 
svátost kněžství. Pro letošní rok budou pro naši diecézi vysvěceni pouze tři 
kandidáti. Prosím, v modlitbě také pamatujme na nová povolání 
k zasvěcenému životu. 

Přeji všem pokojné a radostné dny.                                       o. Jan Liška 

římskokatolické farnosti Vracov / červen 2018 



 
 Pravidelné pastorační aktivity 
 

 Setkání seniorů na Chamartinu 
PO 25. 6. v 10:00. 

 Setkání nad Písmem svatým 
ST 13. 6. v 19:30 na faře. 

 Mimořádné pastorační aktivity 
 

 Tento týden proběhnou poslední hodiny výuky náboženství  
 Setkání pastorační rady 

 
ST 20. 6. V 19:00 na faře  

 Den modliteb za kněze 
PÁ 8. 6. adorace od 10:00 – 17:30. V 17:30 společné zakončení. 
Od 18:00 slavení mše svaté. Příležitost ke sv. smíření od 17:00. 

 Koncert naši schóly 
NE 10. 6. v 16:00 ve farním kostele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POŘAD BOHOSLUŽEB  

červen 2018 

PO 4.6. 18:00 
Za + manžela s prosbou o Boží požehnání pro celou * 
rodinu 

PÁ 8.6. 18:00 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Za + Miroslava Vávru a celou * a + rodinu 

NE 10.6. 9:00 
Na poděkování za dožitých 60 let za 45 let na varhany ke 
cti a chvále Boží s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání 
pro celou * rodinu 

PO 11.6. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 15.6. 18:00 
Za + manžela Františka Lukeše, + zetě, s prosbou o Boží 
požehnání pro celou * rodinu 

NE 17.6. 10:30 
11.neděle v mezidobí 
Za + Antonína Prese, rodiče z obou stran, za * a + rodinu a 
za +++ 

PÁ 22.6. 18:00 Za + Zdeňka Fridricha a za celou * a + rodinu 

NE 24.6. 10:30 Slavnost Narození Jana Křtitele 
Za farnost 

PO 25.6. 18:00 Za + rodiče, + tetu a za +++ 

ČT 28.6. 18:00 
Vigílie ze slavnosti sv. Petra a Pavla 
Za + manžela, + zetě, + rodiče Krýsovy a Borovcovy a za 
celou * a + rodinu 

 


