
 

 

 

Drazí farníci. 
Za nedlouho vstoupíme do doby postní. Staneme tak na počátku 

čtyřicetidenního putování směrem k prameni nového života, ke křestnímu 
prameni, v jehož moci opět pevně a rozhodně vyznáme svoji víru ve vzkříšeného 
Krista. Letošní dobu postní můžeme také vnímat jako příležitost k postupné 
obnově našeho smýšlení, ze kterého vyrůstá naše konkrétní jednání. Opět vám 
předkládám slova papeže Františka, jenž nás neustále povzbuzuje a burcuje 
k misijnímu duchu.  

Obracím se na vás s jednou konkrétní prosbou, zvláště na vás, na starší 
generaci. Prosím, nebojte se ve svém okolí „zapátrat“ po těch, kteří se již 
nemohou dostat do kostela a rádi by přijali svátosti. Rád je navštívím, zvláště 
v době postní, kdy nás Ježíš, jako dobrý pastýř neustále hledá a volá svým 
milosrdným srdcem. 

Přeji vám všem pokojné prožívání požehnané doby postní 

P. Jan Liška 

Papež František EVANGELII GAUDIUM čl. 257:  

„V druhé kapitole jsme uvažovali o oné hluboké duchovní nouzi, která se 

vyjadřuje pesimismem, fatalismem a nedůvěrou. Někteří lidé se nevěnují 

misijnímu poslání, protože si myslí, že se nemůže nic změnit a proto je zbytečné 

se snažit. Myslí si: „Proč bych se měl zbavovat svého pohodlí a svých potěšení, 

nevidím-li žádný významný výsledek?“. S takovouto mentalitou nelze být 

misionáři. Takový postoj je právě onou zhoubnou výmluvou pro setrvání 

v pohodlí, v lenosti, v nespokojeném smutku a v egoistickém prázdnu. Jde 

o sebedestruktivní postoj, protože „člověk nemůže žít bez naděje: jeho život 

odsouzený k bezvýznamnosti by se stal nesnesitelným“. Myslíme-li si, že věci se 

nezmění, připomeňme si, že Ježíš Kristus přemohl hřích a smrt a je naplněn mocí. 

Ježíš Kristus opravdu žije. Jinak totiž, „jestliže Kristus nevstal, marné je naše 

kázání“ (1 Kor 15,14). Evangelium nám podává, že když první učedníci odešli 

kázat, „Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova“ (Mk 16,20). To se děje i dnes. 

Jsme zváni to objevit a žít. Vzkříšený a oslavený Kristus je hlubokým pramenem 

naší naděje a nebude nám chybět Jeho pomoc při plnění poslání, které nám 

svěřuje“. 
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 Pravidelné pastorační aktivity 

 

 Popeleční středa 
Ve středu 6. 3. vstoupíme do doby postní. Mše svatá s udělováním 
„popelce“ bude slavena v 19:00. Tento den je dnem přísného postu. 

 Návštěva nemocných 
Ve ČT 7. 3. v dopoledních hodinách budu navštěvovat nemocné. 
Prosím, „zapátrejte“ po těch, kteří by stáli o návštěvu kněze. 

 Představování dětí, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání 
Během slavení 1. neděle postní, tj. 10. 3., budou naší farnosti 
představeny děti, které letos poprvé přistoupí k eucharistii. Prosím 
rodiče a jejich děti o účast na této mši svaté. 

 Videoklipová křížová cesta 
Otec Pavel Šupol nás zve na videoklipovou křížovou cestu, která se 
uskuteční v pátek 15. 3. v 19:00 v kinosále Kulturního domu 
ve Vracově. 

 Pouť na Velehrad za naše rodiny a za nová povolání ke kněžské 
službě a k zasvěcenému životu 
Tradičně jsme otcem arcibiskupem zváni ke společné modlitbě za naše 
rodiny a za nová duchovní povolání. Na základě prosby, kterou vznesli 
faráři našeho a veselského děkanátu, bylo datum z pro nás ne příliš 
ideálního zářijového měsíce přesunuto právě na měsíc březen. Pouť se 
uskuteční v SO 23. 3. Odjezd autobusu ve 14 hod. od kostela. Odjezd 
autobusu z Velehradu 30 min po skončení mše svaté, cca v 18:30. 
Cena za dopravu 100,-. Od 15:00 do 16:30 bude na Velehradě 
připraven program pro děti. V rámci této pouti je připraven celodenní 
program pro ministranty. Více informací později. Tradičně se také 
v tento den vydá skupina pěších poutníků. Společný odchod v 6:30 
z Vracova. 

 Koncert gregoriánské chorálu 
Soubor složený z deseti kněží moravských diecézí, kteří se již mnoho 
let věnují zpěvu gregoriánského chorálu, nás srdečně zvou k postnímu 
hudebnímu pásmu, které zazní v našem kostele v neděli 31. 3. v 17:00. 

 Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 25. 3. v  10:00. 

 Náboženství pro dospělé 
ST 27. 3. v 19:30 na faře. 



 Úklidová služba 
  9. 3. Prechtlová Kristina, Šašinková Anna, Šimková Marie 
16. 3. Říhová Lenka, Slámová Martina, Studénková Vlasta 
23. 3. Fridrichová Jiřina, Holková Jiřina, Niklová Ludmila 
30. 3. Fridrichová Františka, Repíková Marie, Repíková Anna 

 Nedělní čtení 
  3. 3. Juřík Libor, Juříková Jana 
10. 3. p. Mrvová, p. Kopřivová 
17. 3. p. Presová, p. Paška 
24. 3. Šašinková Anna, Šašinková Hana 
31. 3. manželé Prechtlovi 

 Mimořádná sdělení 
 

 Zapisování úmyslů mší svatých 
Od neděle 24. 3. budete mít příležitost nechat si zapsat úmysly mší 
svatých. K budoucímu způsobu zapisování uvádím následující komentář: 
Během roku je v našem kostele slaveno cca 120 mší svatých (nepočítám 
mše svaté na Chamartinu. Na tomto místě je v rámci pondělních mší 
svatých vlastní zapisovací systém.). Celkem je 73 farníků, kteří dávají 
úmysl mše svaté (tento údaj vychází ze soupisu, který jste kompletovali 
během cca jednoho měsíce). Z toho 36 z vás si necháváte zapsat 
jedenkrát za rok a 35 z vás dvakrát za rok. Tedy celkem 106 úmyslů 
na 120 mší svatých. Teoreticky by měl být dostatečný počet příležitostí. 
V nerovnováze je však skutečnost, že téměř polovina z vás má pouze 
jednu příležitost, zatímco polovina druhá, příležitosti dvě. Tento nepoměr 
je možné napřímit přidáním jedné mše svaté v týdnu. Přibylo by tak cca 
40 dalších příležitostí, tedy v celkovém součtu 160 mší svatých za rok. 
Nakonec jsem se rozhodl k tomuto kompromisnímu řešení: 
ke stávajícímu pořadu bohoslužeb, přidám ještě jednu mši svatou a to 
konkrétně na středu. Tato mše svatá však nebude slavena každou středu, 
ale jenom v tom týdnu, kdy je mše svatá slavena na Chamartinu. Celkem 
tedy bude během roku v kostele slaveno cca 144 mší svatých. Pokud 
na středu vyjde pohřeb, tato mše svatá je automaticky i bez ohlášení 
rušena a úmysl se dále nepřesouvá. Můžete si tak téměř všichni dvakrát 
za rok nechat zapsat úmysl mše svaté (cca 144 mší svatých na 146 
úmyslů). Výše uvedená optimalizace se týká celého kalendářního roku. 
My jsme již ve fázi, kdy máme 1. čtvrtletí za sebou, proto celá situace 
nebude ještě tak úplně komfortní. 



 

Zásady ohledně zapisování: 
• Kdo máte ve zvyku nechat si zapsat jeden úmysl za rok, a je to 
pro vás dostačující, prosím držte se i nadále této praxe. 
• Pro ty z vás, kterým je jeden úmysl za rok nedostačující, je právě 
otevřena ona příležitost k budoucímu navýšení. 
• Není možné nechat si zapsat více jak dva úmysly za rok. 
• Prosím, nenaléhejte na paní kostelnici s „rezervací“ úmyslů na 
jiné období než je aktuálně zapisováno. Těmto přáním nebude 
vyhověno. Pokud přesto bude nějaký úmysl zapsán předčasně, budu 
ho muset vyřadit. 
• Výjimkou dlouhodobé rezervace jsou životní jubilea (kulaté 
narozeniny a manželská jubilea). V těchto případech se prosím 
nejdříve obracejte přímo na mě a po té vám paní kostelnice daný 
termín zarezervuje. 
• Abychom zajistili vyvážené rozložení čekací doby, prosím v případě 
dvou úmyslů, nechte si zapisovat ob jedno období. 
• V rámci celého zapisovacího systému buďme k sobě ohleduplní 
a navzájem vstřícní. 

 Diecézní setkání mládeže v Přerově 
Mladí naší farnosti jsou srdečně zváni na tradiční setkání mládeže, 
které se uskuteční v sobotu 13. dubna v Přerově. Za děkanát bude 
vypravený autobus. Prosím zájemce, aby se přihlásili prostřednictvím 
emailu: mladezdekanatkyjov@gmail.com . Prosím uveďte své jméno 
a farnost. Podrobné informace vám budou zaslány na váš email. 

 Modlitba pobožnosti „křížové cesty“ 
Příležitost k modlitbě křížové cesty bude po celou dobu postní každý 
pátek půl hodiny přede mší svatou a každou neděli od 14:00. Jednou 
za 14 dní bude po křížové cestě následovat svátostné požehnání. 
Prosím, zapisujte se na rozpisy k vedení modlitby křížové cesty. Rozpis 
je připravený v sákristii. 

 Farář mimo farnost 
Ve dnech 18. – 22. 3. budu na duchovním cvičení na sv. Hostýně. 
V případě nutnosti zaopatřování, nebo vyřízení pohřbu, prosím 
kontaktujte P. Vladimíra Mrázka – děkana z Kyjova. 
Kontakt: 731 402 188 

 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB  

březen 2019 

NE 3.3. 10:30 
8.neděle v mezidobí 

Za farnost 

PO 4.3. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

ST 6.3. 19:00 

POPELEČNÍ STŘEDA 
začátek doby postní, den přísného postu 

Za + rodiče Okénkovy, + dceru, s prosbou o Boží 

požehnání pro * rodinu 

PÁ 8.3. 17:00 
Za + Marii Mezihorákovu, dva + manžele, + dceru, + zetě 

za celou * a + rodinu 

NE 10.3. 10:30 
1.neděle postní 

Za + Josefa Mezihoráka, za celou * a + rodinu a za +++ 

ČT 14.3. 17:00 Za + Josefa Kudlíka, + dceru a za celou * a + rodinu 

NE 17.3. 10:30 

2.neděle postní 

Za + manžele Mívaltovy, + syna Rostislava 

s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

NE 24.3. 10:30 
3.neděle postní 

Za + rodinu Mrvovu a za +++ 

PO 25.3. 18:30 

Slavnost Zvěstování Páně 

Za + manžela, + rodiče, + Libora Lacinu s prosbou o 

Boží požehnání pro * rodinu 

PÁ 29.3. 18:00 
Za + rodiče, + bratra, + tetu, + prarodiče z obou stran 

s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu 

NE 31.3. 10:30 

4.neděle postní 

Za + Antonína Karlína, + prarodiče z obou stran 

s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 


