
 

 

 

Drazí farníci,  
po letní přestávce k vám opět doputoval farní list, ve kterém je 

představen přehled pastoračních aktivit. Pro tento měsíc nám nabízím 
jednu mimořádnou příležitost ke společné modlitbě za naše rodiny a 
za dar nových povolání k zasvěcenému životu. Ve světle sobotní pouti 
na Velehrad bychom v naší farnosti po celý měsíc říjen pokračovali 
ve společné přímluvě za tak důležité úmysly. Konkrétně se bude jednat 
o páteční večery, kdy v 17:15 zahájíme modlitební setkání růžencem, 
od 17:40 budeme pokračovat krátkou adorací a prosebný večer 
zakončíme slavením eucharistie. Od 17:00 do 17:30 bude každý říjnový 
pátek příležitost ke sv. smíření. Všechny vás s velkou naléhavostí zvu 
k těmto setkáním. Pevně věřím, že jakákoliv modlitba za naše rodiny, 
a zvláště v měsíci říjnu na přímluvu Panny Marie Růžencové, zanechá 
velké požehnání. 

Srdečně vám děkuji za sobot-
ní účast na Velehradě a těším 
se na páteční setkávání při 
další společné modlitbě. 

Všem vyprošuji pokojné dny 

P. Jan Liška 
 

římskokatolické farnosti Vracov / říjen 2018 



 
 Pravidelné pastorační aktivity 
 

 První pátek v měsíci 
5. 10. – 17:00 svátost smíření, 17:15 modlitba růžence, 17:40 společná 
adorace – modlitba litanií, 18:00 mše svatá 

 Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 1. 10.; PO 15. 10. Vždy v 10:00. 

 Setkání nad Písmem svatým, náboženství pro dospělé 
ST 10. 10., ST 24. 10. v 19:30 na faře. 

 Návštěva nemocných 
ČT 4. 10. v dopoledních hodinách. 

 Pravidelné čtvrteční adorace 
Každý ČT v době od 15:45 - 19:00. Prosím zapisujte se na připravený 
rozpis. Adorace jsou každý čtvrtek, pokud nebude hlášeno jinak. 

 Mimořádné pastorační aktivity 
 

 Modlitba za rodiny a za nová povolání 
viz úvodník 

 Zahájení přípravy ke svátosti biřmování 
První schůzka proběhne v NE 7. 10. od 14:00 na faře ve Vracově. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB  
říjen 2018 

PO 1.10. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 5.10. 18:00 
Za + rodiče Měsíčkovy, + sourozence, za Annu a Martina 
Goliášovy a za celou * rodinu 

SO 6.10. 18:00 Mše svatá v Kelčanech 

NE 7.10. 10:30 Za farnost 

ÚT 9.10. 18:00 Za + sestru Anitu, + rodiče Varadinkovy a za +++ 

PÁ 12.10 18:00 Za celou * a + rodinu 

NE 14.10. 10:30 Za * rodinu Mrvovu s prosbou o potřebné milosti a dar 
zdraví 

PO 15.10. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 19.10. 18:00 Za + manžela, + rodiče a + sourozence a za * rodinu 

SO 20.10. 18:00 Mše svatá v Kelčanech 

NE 21.10. 13:00 Hodová mše svatá za farnost 

PO 22.10. 18:00 Za + Richarda Procházku a za celou * a + rodinu 

PÁ 26.10. 18:00 Za + rodiče z obou stran, + syna a za celou * rodinu 

SO 27.10. 18:00 Mše svatá v Kelčanech 

NE 28.10. 10:30 Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran, za * a + rodinu a 
za +++ 


