FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / únor 2018
Drazí farníci,
letošní památka Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných
nám připadá na neděli 11. února. Bývá dobrým zvykem v bezprostřední
blízkosti tohoto dne udělovat našim nemocným Svátost nemocných.
V naší farnosti budeme tento památný den slavit přímo v neděli 11. 2., kdy
bude zájemcům v rámci nedělní mše svaté udělena svátost nemocných.
Svátost nemocných může přijmout každý, kdo zápasí s těžkou nemocí, kdo
nese různé zdravotní komplikace spojené s vysokým věkem, kdo trpí
duševní nemocí aj.
Prosím šiřte tuto zprávu dál a případně nabídněte nemohoucím
praktickou pomoc, aby se mohli mše svaté zúčastnit. Věřím, že
společenství naší modlitby a Ježíšova moc ve svátosti přinese našim
trpícím farníkům veliké povzbuzení.
Přeji nám všem pokojné dny
P. Jan Liška

 Pravidelné pastorační aktivity








Setkávání seniorů na Chamartinu
PO 12. 2.; PO 26. 2. Vždy v 10:00.
Biblická hodina
ST 28. 2. v 19:30 na faře.
Návštěva nemocných
VYJÍMEČNĚ v PÁ 16. 2. v dopoledních hodinách.
Sbírky na opravy
11. 2.: pravidelná měsíční sbírka na opravy,
25. 2.: Svatopeterský haléř
Modlitba pobožnosti Křížové cesty
Pátky od 17:30 a neděle od 14:30
Udělování svátosti nemocných
Udělování této svátosti proběhne v NE 11. 2. v rámci mše svaté.

Hospodař enı́ farnosti za rok 2017
PŘÍJMY:
sbírky
nájemné
dary
dotace z Min.kultury
pachtovné, nájemné
platba MND
příspěvek MÚ na halu
příspěvek MÚ
pojistná událost
ostatní příjmy
kladné úroky

423 956,43 250,10 300,70 000,75 704,25 077,3 000,50 000,41 159,12 636,1 063,81

příjmy celkem

756 145,81

VÝDAJE
odeslané sbírky
98 881,Úschovna fin.prostředků na AOL 89 829,elektřina fara
18 713,elektřina kostel
49 288,plyn
58 047,T-mobile
1 588,vodné
15 179,internet
1 751,revize
5 482,schodiště v kostele
105 149,malování fary
5 700,oprava kapličky
88 000,opravy na faře (koupelna, kancel.) 141 065,omítky
oprava střechy kostela
nábytek (čajovna, kancelář)
koberce
liturgické knihy, svíce, hostie
nové webové stránky
dechová hudba
daň z nemovitostí
Farní listy
ostatní výdaje

12 655,76 845,83 066,14 065,7 428,18 634,6 700,17 884,18 711,45 708,-

(poplatky, kancel.mat., mat.opravy,
učebnice, OSA, VPS…)

výdaje celkem

980 368,-

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017:

242.778,-

POŘAD BOHOSLUŽEB
únor 2018
Svátek uvedení Páně do chrámu – „Hromnice“
Za + Františka a Boženu Borovcovy, jejich dva + zetě a za
celou * a + rodinu
5.neděle v mezidobí
Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví
všech lidí na celém světě a za +++

PÁ

2.2.

18:30

NE

4.2.

10:30

SO

10.2.

18:00

Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech

NE

11.2.

10:30

6.neděle v mezidobí
Za farnost

PO

12.2.

18:00

Za + Marii Hanákovu, + Karla Pavku a za celou * a +
rodinu a za +++

ST

14.2.

19:00

Popeleční středa
Za + rodiče Borovcovy, Lukešovy, + manžela a bratra
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

16.2.

18:00

Za + Marii Bukačovu a za celou * a + rodinu a za +++

SO

17.2.

18:00

Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech

NE

18.2.

10:30

1.neděle postní
Za + Antonína a Marii Kůrovy, + prarodiče a za celou *
rodinu

SO

24.2.

18:00

Mše svátá s nedělní platností v Kelčanech

NE

25.2.

10:30

2.neděle postní
Za farnost

PO

26.2.

15:30

Mše svatá na Chamartinu

