
 

 

 

Drazí v Kristu, bratři a sestry. 
S novým rokem vám chci nabídnout také jednu novou příležitost 

posílení našeho života víry skrze úctu k Matce Boží. Jedná se o slavení 
prvních sobot v měsíci. To souvisí se zjevením Panny Marie třem dětem 
ve Fatimě v r. 1917, kdy Matka Boží mimo jiné zdůraznila smírné svaté 
přijímání o prvních sobotách. 

Při nepřerušeném slavení devíti sobot po sobě mohou věřící získat 
značný duchovní užitek na základě Ježíšových příslibů. Podmínkou je 
modlitba růžence, čtvrt hodiny rozjímání o růžencových tajemstvích, 
smírné svaté přijímání, čemuž předchází svátost smíření, kterou lze 
vykonat v týdnu před první sobotou. Příležitost je zejména na první pátek 
hodinu před mší. Začneme první lednovou sobotu. Slavení prvních sobot 
bude bývat ráno. V 6:45 začne program rozjímáním a modlitbou růžence 
a mše bude v 7:30. Modlitbu před mší povedou farníci zapojení 
do Fatimského apoštolátu. Kdo přijde až na mši, může si vykonat rozjímání 

a pomodlit se růženec 
soukromě. 

Více k tématu 
a kompletní přehled Božích 
příslibů ke slavení prvních 
sobot naleznete například 
na stránkách Fatymu 
Vranov. 

http://www.fatym.com/vie
w.php?cisloclanku=201302
0005 

otec Josef 

 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / leden 2020 



 

 Pravidelné pastorační aktivity na měsíc leden 
 

 Návštěva kněze nemocných 
Ve čtvrtek 2. 1. v dopoledních hodinách. 

 První pátek v měsíci 
Od 16:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

 První sobota v měsíci 
Od 6:45 rozjímání a růženec. 

 Formační setkání pro dospělé 
Ve středu 8. a 22. 1. od 19:30 v čajovně. 

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Ve čtvrtek 9. a 23. 1. od 10:00. 

 Čtvrteční adorace 
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 16:00 do 19:00. 
Prosíme dobrovolníky o službu při adoraci a zápis na připravený arch. 

 Mimořádné pastorační aktivity 
 

 Setkání „plesového výboru“ 
V pátek 3. 1. po mši svaté v čajovně. 

 Adorační den naší farnosti 
8. leden je dnem, kdy je naše farnost ve spojení s modlitbami bohoslovců v 
kněžském semináři v Olomouci. Od 10:00 do 16:30 budete mít příležitost 
přicházet do kostela k soukromé modlitbě zvláště s úmyslem za nová 
povolání ke kněžské službě. V 16:30 zakončíme tento den společnou adorací 
a následně mší svatou od 17:00. 

 Pozvání na Farní ples 2020 
Ples se uskuteční v sobotu 18. 1. od 19:00 v hale Sokolovny. Cena 
vstupného je 150,-. Na plese bude hrát DH Vracovjáci. Prosím, pozvěte 
své blízké a známé. Také se na vás obracíme s prosbou o vaše drobné 
dary do tomboly. 

 Příprava na 1. svaté přijímání 
Setkání za účasti dětí i rodičů se koná v pondělí 20. 1. v 17:00 na faře. 

 První svátost smíření 
Pro děti, které se připravují na 1. sv. přijímání, bude v sobotu 25. 1. 
v 14:00 v kostele. 

 Pravidelná měsíční sbírka 
Na splácení dluhu je v neděli 12. 1. 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

leden 2020 

ST 1.1. 10:30 
Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Za + Miroslava Vávru 

PÁ 3.1. 17:00 Za celou + rodinu a Boží požehnání pro celou * rodinu 

SO 4.1. 7:30 
1.sobota v měsíci 

Za + rodinu Kopřivovu, Martinákovu a Rybovu, s prosbou 
o požehnání a pomoc pro živé rodiny 

NE 5.1. 10:30 
2.neděle po narození Páně 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 6.1. 18:30 
Slavnost Zjevení Páně 

Za + manžela, + rodiče a Boží ochranu pro * rodinu 

ST 8.1. 17:00 
Adorační den farnosti (adorace 10:00 – 16:30) 

Mše sv. s prosbou za rodiny a za dar povolání 
k zasvěcenému životu a ke kněžské službě 

PÁ 10.1. 17:00 Za + rodiče Mezihorákovy, poděkování za Boží ochranu a 
+++ 

NE 12.1. 10:30 
Svátek křtu Páně 

Za + manžela Ludvíka Raiskuba, + zetě a dvoje + rodiče 

PO 13.1. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

ST 15.1. 17:00 Za + rodiče Mrvovy, jejich děti a za dar zdraví 

PÁ 17.1. 18:00 Za + rodiče Kučerovy, + manžela, + sestry a celou * a + 
rodinu 

NE 19.1. 10:30 
2.neděle v mezidobí 

Za + rodiče Kozumplíkovy, Poláškovy, + prarodiče, + 
sourozence z obou stran a celou * a + rodinu 

PO 20.1. 18:00 
Za + Marii Kudláčovu, + bratra Stanislava, + tatínka 
s prosbou o dar zdraví a B.požehnání pro celou * rodinu 

ST 22.1. 17:00 Za + bratry Josefa a Františka, za + rodiče a * rodinu 



PÁ 24.1. 17:00 Za + rodiče Štěpánovy, + dceru a celou * a + rodinu 

NE 26.1. 10:30 
3.neděle v mezidobí 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 27.1. 15:00 Mše svatá na Chamartínu 

ST 29.1. 18:00 
Za + rodiče Bystřické a Mezihorákovy, + prarodiče, dar 
zdraví a B.ochranu pro * rodinu 

PÁ 31.1. 18:00 Za + rodinu Vítkovu a Kaštanovu a dar zdraví pro * rodinu 

 
 

Nedělní čtení: 

  5. 1. manželé Peřinovi  
12. 1. manželé Libor a Jana Juříkovi  
19. 1. p. Mrvová, p. Kopřivová  
26. 1. p. Presová, p. Paška  

Úklid kostela: 

  4. 1. Gasnárková Helena, Presová Františka, Gasnárková Eva  
11. 1. Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna  
18. 1. Ratúská Jarmila, Mezihoráková Marie, Polášková Milena 

 


