FARNÍ LIST
římskokatolické farnosti Vracov / červenec 2021
Co s letošními prázdninami?
Milí farníci.
Nastává čas dovolených a prázdnin, ovšem mnozí bližní z nedalekých
obcí budou tento čas trávit úplně jinak, než si představovali. Přitom stačil
jen trochu jiný úsek a směr tornáda, a mohli jsme na tom být podobně.
Pokud teď kvůli své dovolené řešíme například covid pasy, očkovací
certifikáty, formuláře či potvrzení o testech kvůli cestování, je to naprosto
nic ve srovnání s těmi, kteří letošní léto musí využít na to, aby měli střechu
nad hlavou.
Proto patří velké poděkování každému, kdo přispěje nebo již nějak
přispěl k tomu, aby tito lidé mohli pocítit, že na to nejsou sami.
V kostelech naší arcidiecéze se koná sbírka na postižené obce právě tuto
neděli, kdy vychází tento farní list. Každý si ale má možnost najít další
různé možnosti, jak se k pomoci připojit.
Za tím účelem mohu tlumočit pozvání města Vracov na benefiční
koncert dechových hudeb Gloria a Vracovjáci, který proběhne na našem
farním dvoře v neděli 18.7. od 16 hod. Výtěžek bude věnován obcím
postiženým tornádem.
Co se týká obvyklých témat, jak lze trávit léto, v minulém farním
listu jsem psal o plánu otevřených kostelů v kyjovském děkanátu každé
nedělní odpoledne. Příprava se zadrhla vzhledem k tomu, že farář
ze Bzence, který se realizací zabýval, je nyní přeložen. V kyjovském
děkanátu je navíc nyní prioritou příprava primice novokněze Filipa
Hochmana, takže bude ještě chvíli trvat, než budou materiály a poutní
pasy na razítka připraveny.
otec Josef

 Farní zprávy









Příležitost k osobní modlitbě v kostele
Čtvrteční adorace během července a srpna nebudou. Kostel je stále
přes den přístupný k osobní modlitbě. Zabezpečená alarmem a tím
nepřístupná je během dne přední část kostela a sakristie.
Mše svaté na Chamartinu
Pondělí 19. července, 9. a 23. srpna v 15 hod.
Sbírky o prázdninách
Pravidelné měsíční sbírky na splácení dluhu a plánované opravy jsou
v neděli 11. července a 8. srpna.
Primiční mše sv. novokněze Václava Škvařila,
který byl v naší farnosti na praxi před jáhenským svěcením, se koná
6. 7. ve Vyškově v 10:30 hod. Na primiční dar pro novokněze se
vybralo ve Vracově, Vlkoši a Skoronicích celkem 10 000,- Kč. Autobus
pojede z Vracova v 8:30 od kostela.
Primiční mše sv. novokněze Filipa Hochmana
z Kyjova bude 5. 7. v 15 hod v Kyjově na Masarykově náměstí.

Účast na primiční mši svaté a novokněžském požehnání je spojeno
s možností získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek.






Farní pouť ke sv. Antonínku u Blatnice
Koná se v neděli 22. srpna odpoledne. Program začíná v 15 hod. Jsou
zvány rodiny s dětmi, zejména s těmi, které se připravují na 1. svaté
přijímání. Sraz s dětmi bude u kaple sv. Antonína již ve 14 hod., kdy
proběhne zábavný program. Zájemci o společnou dopravu autobusem
se budou moci přihlásit v kostele, nebo emailem: favracov@ado.cz.
Ve Vracově bude mše sv. místo neděle již v sobotu večer 21. 8.
v 18 hod.
Otec Josef bude od 5. - 17. července na dovolené
V tu dobu bude pouze nedělní mše sv. 11. 7. v 9:00, kterou bude
sloužit P. Jiří Doležel z Vacenovic. V případě naléhavé záležitosti
je možné se obrátit na kněze v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka, tel:
731 402 188.
Návštěva kněze nemocných se sv. přijímáním
Ve čtvrtek 29. července v dopoledních hodinách.

POŘAD BOHOSLUŽEB
červenec / srpen 2021
14.neděle v mezidobí
Za + syna Davida, + otce Vladimíra, celou * a + rodinu
Ondrůškovu a Kudrovu
15.neděle v mezidobí
Na poděkování za dožitých 88 let života, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou * a + rodinu a +++

NE

4.7.

10:30

NE

11.7.

9:00

NE

18.7.

10:30

16.neděle v mezidobí
Za * a + farníky naší farnosti

PO

19.7.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

23.7.

18:00

Sv.Brigity, patronky Evropy
Za + Františku a Antonína Lopraisovy, + rodiče z obou
stran a +++

SO

24.7.

7:30

NE

25.7.

10:30

PO

26.7.

18:00

PÁ

30.7.

18:00

Za + manžela, dvoje rodiče a za * a + rodinu a duše
v očistci

NE

1.8.

10:30

18.neděle v mezidobí
Za celou * a + rodinu

PO

2.8.

18:00

Za + manžela, rodiče a prarodiče Rybovy a Kopřivovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

NE

8.8.

10:30

POTNÍ MŠE SV. K SV. VAVŘINCOVI
Za + manžela Josefa Lukeše, + bratra, dvoje + rodiče s
prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

PO

9.8.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

ÚT

10.8.

7:00

17.neděle v mezidobí
Za + Miroslava Vávru, + Jana Grufíka, + rodiče Poláškovy
a Grufíkovy a * rodinu
Sv.Jáchyma a Anny
Za + manžela Františka a za + rodiny Tománkovy a
Presovy

PÁ

13.8.

18:00

Za + rodiče Štěpánovy, + dceru, za dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

NE

15.8.

10:30

Nanebevzetí Panny Marie
Za * a + ctitele Panny Marie a členy fatimského apoštolátu
ve farnosti

PO

16.8.

7:00

Na poděkování za 25 let společného života

SO

21.8.

18:00

Mše svatá s nedělní platností
Za + Ludmilu Raiskubovou a za celou * a + rodinu

NE

22.8.

15:00

POUŤ NA HOŘE SVATÉHO ANTONÍNKA
Za * a + farníky naší farnosti

PO

23.8.

15:00

Mše svatá na Chamartinu

PÁ

27.8.

18:00

Za + sourozence Goliášovy, Josefa, Františka a Marii, za
celou * a + rodinu

NE

29.8.

9:00

Za dvoje + rodiče, + manžela, za dar zdraví a Boží
požehnání pro celou * rodinu

PO

30.8.

18:00

Na poděkování za dovršení 80 let a za * a + rodinu

ÚT

31.8.

7:00

Tichá mše svatá

