
 

 

 

Milí farníci. 
Papež František vyhlásil, že třetí neděle v liturgickém mezidobí má být 

věnována promýšlení a šíření Božího slova. Vybízí, aby jednotlivá společenství 

hledala způsoby, jak tuto neděli slavit. Tím se má zvýraznit hlásání Božího slova. 

Biskupové mohou o této neděli udělovat pověření ke službě lektora nebo k jiné 

službě, aby se připomněl význam hlásání Božího slova v liturgii. Věřící mají být 

povzbuzeni, aby byli připraveni sami se stát hlasateli Božího slova. Má vyniknout, 

jak důležitá je četba Písma svatého a uvažování o něm, stejně jako modlitba 

s Písmem v ruce. Vyhlášením této neděle navíc začíná Rok Bible. 

Svatý Jeroným, významný překladatel Bible prohlásil: „Kdo nezná Písmo 

svaté, nezná Krista.“ Je to tedy výzva pro každého z nás, abychom Písmu 

svatému, pokud jsme tak dosud nedělali, začali věnovat takovou pozornost, jaká 

mu náleží. K tomu bych rád nabídl několik námětů. 

Co mohu udělat s tím, abych se přiměl k četbě Písma a mohl slyšet Boha mluvit 
skrze Bibli? 

 Dát si závazné předsevzetí k pravidelné četbě Bible. 

 Vyhradit si pro četbu vhodné místo a jasně vymezený čas. 

 Mít Bibli stále na dobře viditelném místě. 

 Každou četbu začít ztišením a modlitbou s prosbou o vedení Duchem 

svatým. 

 Zvolit buď postupnou četbu některé vybrané části Bible, nebo náhodně 

otevřít a číst, dokud mne nějaké místo neosloví. Pokud začínám, je dobré 

vybrat si nejprve evangelia a Skutky apoštolské.  

 V místě, kde mě něco osloví, dále už nepokračovat v četbě, ale rozjímat o 

přečteném obsahu. 

 Výklad, který mi přijde na mysl, nesmí odporovat Božímu zákonu a učení 

církve. 

 Nakonec poděkovat za čas a pozornost, kterou mi Bůh daroval. 

 

Přeji všem hojný duchovní užitek z každé snahy o osobní četbu Písma svatého. 

 

otec Josef 

 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / únor 2020 



 

 Pravidelné pastorační aktivity 
 

 První sobota v měsíci 
1. 2. od 6:45 rozjímání a růženec, 7:30 mše svatá. 

 První pátek v měsíci 
7. 2. od 16:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

 Návštěva kněze nemocných 
Proběhne ve čtvrtek 6. 2. v dopoledních hodinách. 

 Formační setkání pro dospělé 
Ve středu 5. a 19. 2. od 19:30 v čajovně. 

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Ve čtvrtek 13. a 27. 2. od 10:00. Program setkávání bude nyní 

zaměřený na 400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandera. 

 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 
 

 Děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, 
budou farníkům představeny při mši sv. v neděli 2. února. 

 Příprava na 1. svaté přijímání 
Další setkání za účasti dětí i rodičů se koná v pondělí 2. 3. v 17:00 

na faře. 

 Sbírky v únoru 
Pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu je v neděli 9. 2. Sbírka 

„Haléř sv. Petra“ je v neděli 23. 2. A je určena na pomoc Svatého 

stolce podle naléhavých potřeb kdekoliv na světě. 

 Začátek postní doby 
Popeleční středou 26. 2. začíná 

doba postní. V tento den se 

uděluje popelec na znamení 

ochoty k důkladnějšímu obrácení 

a pokání. Tuto svátostinu lze 

přijmout také i o první neděli 

postní. 
 

 

 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

únor 2020 

SO 1.2. 7:30 
První sobota v měsíci 
Za * a + farníky naší farnosti 

NE 2.2. 10:30 
Uvedení Páně do chrámu 
Za + rodiny Kočí, Konečnou, Prokešovu, * rodiny a +++ 

PO 3.2. 17:00 
Za + Františka Fridricha, rodiče z obou stran a za * a + 

rodinu 

PÁ 7.2. 17:00 
První pátek v měsíci 
Za syna Jiřího a celou + rodinu 

NE 9.2. 10:30 

5.neděle v mezidobí 
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let, za + manžela, + 

zetě a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 10.2. 17:00 
Památka sv. Scholastiky 
Za + Emílii Kocurkovu, + sourozence, rodiče a prarodiče 

z obou stran 

PÁ 14.2. 18:00 Za + dvoje rodiče a Boží ochranu pro * rodinu 

NE 16.2. 10:30 
6.neděle v mezidobí 
Za + manžela Oldřicha Měchuru, za + rodiče z obou stran 

s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu 

PO 17.2. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 21.2. 17:00  

NE 23.2. 10:30 
7.neděle v mezidobí 
Za * a + farníky naší farnosti 

PO 24.2. 17:00  

ST 26.2. 18:30 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Za + Antonína Borovce, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží 

požehnání pro * rodinu 

PÁ 28.2. 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života 


