
 

 

 

Blíží se volby do farní rady 

Milí farníci. 
Jelikož končí doba, na kterou je volena farní rada, jsou před námi 

po prázdninách volby na další čtyři roky. Proto také každý věřící, kterému 
záleží na životě naší farnosti, může volbě prospět svým zamyšlením 
nad tím, kteří farníci by měli ve farní radě být. Aby bylo jasné, co všechno 
je při tom vhodné zvažovat, připomeňme si, jaký je význam farní rady a jak 
by měla fungovat. Ta je složena ze dvou částí, pastorační a ekonomické. 

Pastorační rada má spolupracovat s farářem na vytváření živého 
farního společenství. Má se zabývat například podněty pro aktivní slavení 
liturgie, vzděláváním a prohlubováním víry, sociální pomocí potřebným 
a vůbec vším, co může posílit vědomí živého společenství. Pastorační rada 
se podílí na vytváření tzv. „pastoračního programu“, což je harmonogram 
konkrétních akcí – obvykle na 1 rok. Kromě toho by měla sledovat 
společenský a politický vývoj a zastupovat zájmy věřících na veřejnosti.  

Pastorační radu tvoří kromě faráře členové jmenovaní, volení 
a případně delegovaní. 

 Delegovaní členové jsou např. z řeholních společenství či církevních 
organizací (např. Charita nebo církevní školy), což se naší farnosti 
netýká. 

 V pastorační radě je 2 - 6 členů volených farníky. 

 Členů jmenovaných farářem v pastorační radě může být maximálně 
tolik, co volených.  

Ekonomická rada pomáhá faráři ve správě majetku farnosti. Úkolem 
ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl 
spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada 
stará o zdroje" příjmů a zajištění potřeb farnosti. 

Ekonomickou radu tvoří jeden člen volený a dva až čtyři členové 
jmenovaní farářem. 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / srpen 2020 



 

Volby do farní rady: 
Voleb se mohou účastnit farníci od 15 let, zvolen smí být pouze ten, 

komu je aspoň 18 let a je ochoten plnit úkoly pastorační rady.  
Nejdřív farář určí trojčlennou volební komisi. Kandidáty má právo 

navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Volební komise 
shromáždí návrhy a posoudí, zda kandidáti splňují podmínky pro členství 
v radě. U vybraných kandidátů si vyžádají souhlas s kandidaturou. Vytvoří 
seznam kandidujících osob, který se zveřejní minimálně 14 dnů před 
volbami. Volební komise určí termín, místo a způsob konání volby.  

Nyní tedy vybízím vás farníky, abyste zvažovali vhodné kandidáty, 
a především prosím všechny o modlitbu za nové členy rady. 

 
otec Josef 

 
 
 

 Pravidelné pastorační aktivity 
 

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

 První pátek v měsíci 
7. 8. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

 Návštěva kněze nemocných 
Proběhne ve čtvrtek 6. 8. v dopoledních hodinách. 

 Mše svaté na Chamartinu 
V pondělí 17. a 31. 8. v 15:00. 
 
 

 Mimořádné pastorační aktivity 
 

 Poutní mše sv. k svatému Vavřincovi 
V neděli 9. 8. v 10:30. 

 Setkání farní rady 
Ve středu 19. 8. v 19:30 v čajovně. 

 Otec Josef bude čerpat dovolenou 
10. – 14. 8. a 24. – 26. 8. V těchto všedních dnech zde bohoslužby 
nebudou. V případě naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze 
v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka – tel.: 731 402 188. 

 



 
 

Úklid kostela: 
  8. 8. Lukešová Marie, Kudlíková Anna, Novotná Jiřina  
22. 8. Prechtlová Kristina, Šašinková Anna, Šimková Marie 
 
Čtení o nedělích: 
  2. 8. Jana Miklendová, Lenka Šebestová  
  9. 8. manželé Martinkovi  
16. 8. manželé Holkovi  
23. 8. Mirek Vítek, Marek Miklenda  
30. 8. manželé Němcovi 

 
 
 
 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB  

srpen 2020 

SO 1.8. 7:30 První sobota v měsíci 

NE 2.8. 10:30 

18.nedělě v mezidobí 

Za + Josefa Lukeše, + bratra, dvoje + rodiče, dar zdraví a 
Boží požehnání pro * rodinu 

PO 3.8. 18:00 Za + Františka Tománka, manželku, + syna a * rodinu 

PÁ 7.8. 18:00 

První pátek v měsíci 

Za + otce, + rodiče Mezihorákovy, dar zdraví a Boží 
ochranu pro * rodinu 

NE 9.8. 10:30 
Poutní mše k sv. Vavřincovi 

Za * a + farníky naší farnosti 

SO 15.8. 18:00 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Za + Marii Dočkálkovu, + rodiče Barabášovy a Boží 
ochranu pro * rodinu 

NE 16.8. 10:30 
20.neděle v mezidobí 

Na poděkování za dožití 85 let, dar zdraví a Boží 
požehnání pro celou * rodinu 

PO 17.8. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 21.8. 18:00 
Za + rodiče Štěpánovy, + dceru, za celou * a + rodinu a 
+++ 

NE 23.8. 10:30 
21.neděle v mezidobí 

Za + manžela Josefa Fridricha a celou * a + rodinu 

PÁ 28.8. 18:00 
Za + rodiče Balajovy, Hlaváčovy, + syna Jiřího a za * a + 
rodinu 

SO 29.8. 7:00 Umučení sv. Jana Křtitele 

NE 30.8. 9:00 
22.neděle v mezidobí 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 31.8. 15:00 Mše svatá na Chamartínu 


