
 

 

 

Drazí farníci, 
jsme v polovině společného putování směrem k Velikonocům. 

Prožíváme dar čtyřicetidenní cesty směrem ke slavnosti našeho vykoupení 

Ježíšovým křížem a jeho slavným vzkříšením. Můžeme se v tyto dny 

ohlédnout a ptát se, jak se mi daří prožívat vzácný čas přípravy na obnovu 

mého křestního slibu? Jsem člověkem více svobodným a radostným? Jsem 

tím, kdo je silnější říkat jasné NE pokušení a hříchu, a naopak říkat jasné 

ANO Bohu a jeho Lásce k nám, jasné ANO vůči rozmanitým projevům lásky 

vůči lidem, se kterými jdu po cestě svého života? 

K tomuto rozjímání také nabízím další misijní myšlenky od papeže 

Františka: 

Život sílí, když se daruje, a slábne v izolaci a pohodlnosti. Vskutku 

těmi, kdo nejvíce využívají možnosti života, jsou ti, kdo opouštějí bezpečný 

břeh a dovedou se nadchnout posláním předávat život druhým. Když církev 

vybízí k evangelizačnímu úsilí, nedělá nic jiného než to, že ukazuje 

křesťanům pravou dynamiku osobní realizace. Tady objevujeme další 

hloubku zákonitosti naší reality: život roste a zraje v míře, s jakou ho 

vydáváme za život druhých. Koneckonců, toto je misijní poslání. Hlasatel 

evangelia by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu. Obnovme 

a posilněme horlivost, sladkou, útěchyplnou radost ze šíření evangelia, a to 

i tehdy, musíme-li zasévat v slzách. Kéž by současný svět mohl slyšet 

radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti a naději touží, nikoliv od hlasatelů 

smutných, malomyslných, netrpělivých a úzkostných, ale od hlasatelů 

evangelia, jejichž život kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili 

Kristovu radost. 

Do druhé části společného putování všem žehná 

P. Jan Liška 

FARNÍ LIST  

římskokatolické farnosti Vracov / duben 2019 



 

 Pravidelné pastorační aktivity 

 

 Modlitba pobožnosti křížové cesty 
NE od 14:00, PÁ od 17:30. 

 Příležitost k soukromé adoraci 
Každý ČT od 15:45 do 19:00 (pokud není hlášena změna). Prosím 
zapisujte se na připravený formulář. 

 Návštěva nemocných 
Ve ČT 4. dubna. v dopoledních hodinách budu navštěvovat nemocné. 

 První pátek v měsíci 
PÁ 5. dubna; od 17:00 příležitost ke sv. smíření. Od 17:40 společná 
adorace. Tento pátek nebude modlitba křížové cesty. 

 Setkávání seniorů na Chamartinu 
PO 8. 4., PO 29. 4. vždy od  10:00. 

 Úklidová služba 
  6. 4. Procházková Ludmila, Jagošová Martina, Hanáková Jana 
13. 4. Gasnárková Helena, Presová Františka, Gasnárková Eva 
27. 4. Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna 

 

 Mimořádná sdělení 
 

 Farní brigáda 
SO 6. dubna od 9:00. Prosím ochotné muže o účast na farní brigádě. 

 Zapisování úmyslů mší svatých 
Od dnešní neděle 31. 3. máte příležitost nechat si zapsat úmysly mší svatých 
na měsíc květen a červen. Připomínám následující zásady a prosím o jejich 
přijetí: 
• 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. 

 Velikonoce 2019 

 Uvedení do slavení Velikonočních Svátků 
ST 10. dubna od 19:30 v čajovně. O účast prosím zvláště všechny, kteří 
jsou více zapojeni do přípravy a samotného slavení Velikonočních 
Bohoslužeb: zástupce schóly, kostelníky, akolity, lektory (čtenáře 
Božího slova). 

 Předvelikonoční zpovídání 
ÚT 16. dubna od 18:30 

 Velikonoční bohoslužby 
Zelený čtvrtek – Mše na památku večeře Páně. Mše svatá bude 
slavena v 19:00. Během mše svaté budou na připomínku Ježíšovy 
pokory a příkladu služby lásky dvanácti mužům umyty nohy. Prosím 
muže naší farnosti, aby se zapisovali v sákristii. Při této liturgii budou 
také v obětním průvodu přineseny postní pokladničky. Koš 
pro pokladničky bude nachystaný vzadu kostela na stolíku. Dvacet 
minut po skončení mše svaté začne tzv. bdění v Getsemanské zahradě 
pod vedením naší mládeže. 
Velký pátek – Památka umučení Páně (Velkopáteční obřady). 
Společná modlitba křížové cesty v 11:00. Nácvik ministrantů v 10:00. 
Velkopáteční obřady v 15:00.  
Modlitba u Božího hrobu: Velký pátek – po skončení obřadů do 20:00. 
Bílá sobota – 9:00 – 17:00. 
Bílá sobota – den modliteb u Kristova hrobu. Společná modlitba 
breviáře v 9:00. Nácvik ministrantů v 11:00.  
Vigílie Slavnosti Zmtrvýchvstání  Páně v 22:30. 
Neděle Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Slavení mše svaté v 10:30. 
Během mše svaté budou požehnány pokrmy. 



POŘAD BOHOSLUŽEB  

PO 1.4. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 5.4. 18:00 Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran a za * a + rodinu 

NE 7.4. 10:30 

5.neděle postní 
Za + manžela, dvoje + rodiče, s prosbou o dar zdraví a Boží 
požehnání pro * rodinu 

PO 8.4. 18:00 
Za + manžela, dvoje + rodiče, s prosbou o dar zdraví pro * 
rodinu a za +++ 

PÁ 12.4. 18:00 
Za + rodiče Raiskubovy, + prarodiče, s prosbou o Boží 
požehnání pro * rodinu 

NE 14.4. 10:30 
Květná neděle 
Za farnost 

PO 15.4. 18:00 

Pondělí svatého týdne 
Za + rodinu Kaiserovu, Kroutilovu a Kuncovu, s prosbou o 
Boží požehnání pro * rodinu 

ÚT 16.4. 17:00 
Úterý svatého týdne 
Za + rodiče Bačíkovy, Procházkovy, + syna Bronislava, za * a + 
rodinu 

ČT 18.4. 19:00 
Zelený čtvrtek 
Za + rodiče Marii a Františka Škarecké, jejich + rodiče, za * a + 
rodinu a za +++ 

PÁ 19.4. 15:00 Velký pátek - Velkopáteční obřady 

SO 20.4. 22:30 
Bílá sobota – Velikonoční Vigílie 
Za Františka a Filoménu Hylšovy a P.Josefa Hylše, + sourozence 
a za * rodinu 

NE 21.4. 10:30 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Za farnost 

PO 22.4. 10:30 
Pondělí velikonoční 
Za + rodiče Holkovy a jejich syna. Za + rodiče Svitálkovy, jejich 
+ syny s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu 

PÁ 26.4. 18:00 
Pátek velikonočního oktávu 
Za + manžela, + rodiče z obou stran, s prosbou o dar zdraví a 
Boží požehnání pro * rodinu 

NE 28.4. 10:30 
2.neděle velikonoční 
Na poděkování Bohu za všechna přijatá dobrodiní 


