
 

 

 

Co dělat, když nebudou hody? 

Milí farníci. 
V tomto měsíci bylo každý rok zvykem připravit se na vracovské 

hody. Snad každý kroj, který se kde našel, bylo třeba využít v průvodu 
městem. Letos je všechno jinak. Neustále na nás doléhá pandemie 
a omezuje mnoho věcí, které jsme považovali za samozřejmé. My jako 
věřící ale máme možnost dívat se na celou věc pohledem Boží 
prozřetelnosti a uvažovat, čemu nás má tato situace naučit. 

Jestli nás koronavir v něčem omezuje, můžeme se o to víc věnovat 
hodnotám, které omezit nemůže. Naše pozornost se například může více 
zaměřit na to, co pro život církve znamená měsíc říjen. V 16. století byl 
7. října zaveden svátek Panny Marie Růžencové a tím se začala rozvíjet 
zbožnost věřících pomocí modlitby růžence zejména v říjnu. Tehdy totiž 
papež vybídl věřící, aby se spojili v modlitbě růžence za odvrácení hrozby 
islámu a vpádu vojska Osmanské říše. 7.října 1571 se podařilo v bitvě 
u Lepanta rozdrtit nepřátelskou přesilu a papež byl pevně přesvědčený, 
že ubránit Evropu se podařilo díky síle modlitby růžence, v níž se spojili 
věřící všech ohrožených zemí.  

Někdo vidí v této modlitbě jen bezduché drmolení a mechanické 
opakování zdrávasů a proto k tomu má své výhrady. Když se ale růženec 
modlíme s vírou a ryzím úmyslem, každý jednotlivý zdrávas je jako další 
kousíček prostoru, který vytvoříme pro působení Boží moci. Pokud se 
takových kousíčků dá dohromady pořádná dávka, mohou se dít velké věci 
tak jako u Lepanta.  

Co kdybychom zkusili využít letošní říjen k nové zkušenosti 
s modlitbou růžence? Kdo se potýká s nějakou obtíží, pak právě pro něj to 
je dobrá příležitost nasadit tuto duchovní zbraň. Každopádně pro všechny 
věřící je možné spojit se v této modlitbě za překonání pandemie. 

 
otec Josef 

 
 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / říjen 2020 



 

 Farní zprávy 
 
 
 
 
 

 První pátek v měsíci 
2. 10. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

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

 Návštěva kněze nemocných 
Proběhne ve čtvrtek 1. 10. v dopoledních hodinách. 

 Mše svatá na Chamartinu 
V pondělí 5. a 19. 10. v 15:00. 

 Pravidelné čtvrteční adorace 
Příležitost k soukromé adoraci je každý čtvrtek od 16:45 do 19:15, 
pokud nebude hlášeno jinak. Prosíme, zapisujte se na připravený 
rozpis. 

 Setkání pro seniory 
Ve čtvrtek 8. a 29. 10. od 10:00 na Chamartinu. 

 Formační setkání pro dospělé 
Ve středu 7. a 21. 10. od 19:30 v čajovně. 

 Složení nové farní rady 
Pastorační rada: Holek Pavel, Slámová Martina, Juřík František, 
Šašinková Anna, Tománková Anna, Prechtl Bohumil, Miklendová Jana, 
Přibyl Zdeněk, Studénková Vlasta 
Ekonomická rada: Šebestová Lenka, Martinek Jan, Němcová Jaroslava, 
Juříková Jana 

 Misijní most modlitby 
V neděli 18. října celá církev prožívá slavení Misijní neděle. Tomu 
předchází tzv. Misijní most modlitby, do kterého je možné se letos 
zapojit v sobotu večer 18. října ve 20 hod. Touto modlitbou se jako 
mostem propojí církev na celém světě, aby duchovně podepřela 

všechny oblasti misijního poslání.  
 Sbírky v říjnu 

Pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu je v neděli 11. 10. Misijní 
sbírka se koná 18. 10. 

 
 
 



 
 

Úklid kostela: 

  3.10. Procházková Ludmila, Jagošová Martina, Tománková Jiřina 
17.10.. Gasnárková Helena, Presová Františka, Gasnárková Eva 
31.10. Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna 
 
Čtení o nedělích: 

  4.10. p. Presová, p. Paška 
11.10. p. Šašinková Anna, Šašinková Hana 
18.10. manželé Prechtlovi 
25.10. Jana Miklendová, Lenka Šebestová 
 
 
 
 

 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB  

říjen 2020 

PÁ 2.10.. 18:00 

Památka Svatých andělů strážných 
Na poděkování P.Bohu za dožitých 75 let a 55 let 

společného života, za + rodiče Bystřické a Mezihorákovy 

s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu 

SO 3.10. 7:30 
První sobota v měsíci 
Za + Josefa Vašíka a celou * a + rodinu 

NE 4.10. 10:30 
27.neděle v mezidobí 
Za * a + farníky naší farnosti 

PO 5.10. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 9.10. 18:00 
Za + rodiče Měsíčkovy, jejich + sourozence, za + Annu a 

Martina Goliášovy a celou * a + rodinu 

NE 11.10. 10:30 28.neděle v mezidobí 
Za + Františku Haplovu a celou * a + rodinu 

PÁ 16.10. 18:00 
Za + Františku a Františka Fridrichovy, + syna, celou + 

rodinu a Boží požehnání pro * rodinu 

NE 18.10. 10:30 29.neděle v mezidobí – HODOVÁ MŠE SVATÁ 
Za * a + farníky naší farnosti 

PO 19.10. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 23.10. 18:00 Na poděkování P.Bohu za 80 let života s prosbou o Boží 

ochranu pro * rodinu a za celou + rodinu 

SO 24.10. 7:00 Na úmysl dárce 

NE 25.10. 10:30 
30.neděle v mezidobí 
Za + manžela Antonína Presa, dvoje + rodiče, za * a + 

rodinu a +++ 

PO 26.10. 18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče, za celou * a + rodinu a +++ 

PÁ 30.10. 18:00 Za + rodiče Repíkovy, jejich syna, dar zdraví a Boží 

požehnání pro * rodinu 


