
 

 

 

Milí farníci. 
Nedávno jsme si poslechli pastýřský list s pozváním na synodální 

cestu, kterou vyhlásil papež František. Základní informace jsou nyní 
k dispozici na letáčcích v kostele spolu s modlitbou za její zdárný průběh. 
Každá farnost má mít za tím účelem svého koordinátora, čehož se u nás 
ujala Jana Miklendová. Za to jí chci z tohoto místa poděkovat a budu rád, 
když věnujete pozornost tomu, jak ona sama se k tématu v následujícím 
článku vyjádřila. 

otec Josef 

O setkávání a naslouchání 

Bylo nebylo, za sedmero horami a řekami bylo a je na cestě životem 
společenství lidiček různých profesí, zájmů a inteligenčních kvocientů. 
Tyto lidičky spojuje jejich víra a jejich společenství je církev. Ale co se 
nestalo: lidičky se přestali setkávat mimo kostely, přestali si povídat 
o duchovních věcech a hlavně si přestali naslouchat. Někteří měli pocit, že 
nikoho nezajímají, jiní zase, že oni mají ten nejlepší názor na všechno 
a nikoho ke slovu nepustí, další se bojí, že se ztrapní, ostatní nemají 
na hlouposti čas a kdyby ho měli, tak by radši vstávali o pět minut později. 

Jejich nejvyšší autorita svolává svoje nejbližší podřízené. Mají 
společně najít tu společnou cestu, která by byla schůdná pro všechny 
lidičky v církvi. Aby nebyli sami pro sebe upozadění, zbyteční, sebestřední, 
nešťastní či lhostejní, ale aby se pokusili tyto svoje pocity sdílet s ostatními 
kolem sebe, aby si naslouchali a šli po svých životních cestách společně, 
ne vedle sebe. 

Nebojte se, nechci Vám vyprávět pohádky. Jen Vám chci, společně 
s naším papežem Františkem a jeho biskupy, představit nadcházející 
synodu „Za církev synodální“.  

Nebojte se, nechci moc používat cizí slova, jen Vám chci říct, že 
synoda je z řeckého „společná cesta“. Biskupská synoda je instituce 
složená z církevních autorit, jejímž výstupem je rozhodnutí o směřování 
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církve. A synodalita je schopnost společně putovat po této Zemi, 
naslouchat si a tím utužovat naše malé farní společenství (i větší diecézní 
a největší křesťanské). A že i v naší farnosti bychom se chtěli pokusit 
společně naslouchat našim názorům na to: 
- zda jdeme v církvi po společné cestě 
- zda máme otevřenou mysl a srdce k naslouchání bez předsudků 
- zda umíme mluvit odvážně a otevřeně, svobodně, pravdivě a s láskou 
- zda umíme naslouchat Božímu slovu 
- zda se podílíme na misijním poslání církve 
- zda jsme vytrvalí a trpěliví ve vedení dialogů 
- zda jsme všichni aktivní účastníci společenství církve a neseme za ni 
zodpovědnost 
- zda jsme vnímaví pro změnu, formaci a neustálé učení se. Atd, atd, atd. 

Těším se, že se nám to povede a najdeme si společný čas 
k dialogům, diskuzím, nebo jenom k naslouchání ostatním souputníkům. 
A že to pro nás bude opravdový čas milosti. 

farní koordinátorka Jana Miklendová 

 



 

 Pastorační aktivity a farní zprávy 

 

 Památka zesnulých 
Dušičková pobožnost na hřbitově bude v úterý 2. 11. po mši svaté, 
která začíná v 18:00 hod. Z kostela půjde na hřbitov tichý průvod a kdo 
bude chtít, ať si přinese svící, kterou si v průvodu zapálí. V dušičkovém 
týdnu od 1. do 8. 11. je možnost získat pro duše v očistci plnomocné 
odpustky. Tři obvyklé podmínky jsou: přijmout v ten den sv. přijímání, 
být po zpovědi v milosti posvěcující a pomodlit se na úmysl Svatého 
otce. K tomu 1. a 2. listopadu patří návštěva kostela s modlitbou Páně 
a Vyznání víry, nebo 1. – 8. listopadu návštěva hřbitova s modlitbou 
za zemřelé. 

 Setkání nad Biblí 
Pondělí 1. 11. v 19:00 v čajovně. Zván je každý, kdo má zájem 
o společnou četbu Bible a o to, jak si vztáhnout její obsah na vlastní 
život. 

 Návštěva nemocných 
Proběhne i se svatým přijímáním ve čtvrtek 4. 11. během dne. 

 První pátek v měsíci 
5. 11. od 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

 První sobota v měsíci 
6. 11. od 6:45 rozjímání a růženec, v 7:30 mše sv. 

 Setkání členů živého růžence 
Neděle 7. 11. v 17:00 v kostele. 

 Mše svaté pro děti 
Pátek 12. a 26. 11. v 18:00. Po mši jsou děti i s rodiči zvány na faru, kde 
bude program her pro děti a pro rodiče posezení v čajovně. 

 Mše svatá na Chamartinu 
Pondělí 22. 11. v 15:00. 

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Pondělí 15. a 29. 11. v 10:00. 

 Příležitost k osobní modlitbě v kostele 
Kostel je stále přes den přístupný k osobní modlitbě. Zabezpečená 
alarmem a tím nepřístupná je během dne přední část kostela 
a sakristie. Adorace s vystavenou Svátostí oltářní bývají v zimním 
období vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 a první pátek v měsíci od 
17:00 do 18:00. 



 

 Sbírky v listopadu 
Druhou neděli v listopadu se koná sbírka na charitu. 

 Nepřítomnost kněze 
Otec Josef bude 8. - 12. 11. na kněžských exerciciích. V případě 
naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově, 
P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188. 

 Vánoční balíček 
" I Ty můžeš vykouzlit úsměv na dětské tváři." Vánoce se kvapem blíží, a i my 
společně můžeme udělat někomu radost (a společná radost je dvojnásobná 
radost, když s dovolením parafrázuji starou dávnou pravdu). Naše vracovská 
farnost by mohla společně připravit vánoční balíček pro chlapce z Ukrajiny. 
Klučina se jmenuje Oleh Mykytyšin, je mu osm let a na Ukrajině žije 
v dětském domově. Napsal si, co by si přál od nás pod stromeček: oblečení, 
boty, školní potřeby. Jedná se o jednorázovou akci, kdy bychom mu společně 
mohli tyto dárky zakoupit z finanční sbírky, která by proběhla během 
listopadu v našem kostele. Projekt organizuje Arcidiecézní Charita Olomouc. 
Děkujeme. 

 

Úklid kostela: 
  6. 11. Juříková Jana, Polášková Věra, Šebestová Lenka 

20. 11. Ratúská Jarmila, Mezihoráková Marie, Polášková Milena 
 

Čtení o nedělích: 
  7. 11. manželé Peřinovi 
14. 11. manželé Libor a Jana Juříkovi 
21. 11. Mrvová Anna, Mrvová Hana 
28. 11. p. Presová, p. Paška 
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PO 1.11. 18:00 
Slavnost Všech svatých 

Za * a + farníky naší farnosti 

ÚT 2.11. 18:00 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Za všechny věrné zemřelé 

PÁ 5.11. 18:00 

První pátek v měsíci 

Za + maminku Annu, + tatínka Antonína, tatínka Karla a 

na poděkování za 80 let života 



SO 6.11. 7:30 

První sobota v měsíci 

Za + rodiče Hlaváčovy, syna Jiřího, za + rodiče Balajovy a 

* rodinu 

NE 7.11. 7:30 

32. neděle v mezidobí 

Za + Milana Kudláče, + rodiče Kudláčovy a Procházkovy, 

za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PÁ 12.11. 18:00 
Za + rodiče Repíkovy, jejich syna a dar zdraví pro celou * 

rodinu 

NE 14.11. 10:30 
33.neděle v mezidobí 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 15.11. 17:00 
Za + Alenu Petrovajovu, + manžela Josefa Kudlíka a za 

celou * a + rodinu 

ÚT 16.11. 7:00 Za + rodinu Kopřivovu a * rodiny 

PÁ 19.11. 18:00 
Za + syny Aleše a Libora, + rodiče, prarodiče s prosbou o 

Boží ochranu pro * rodinu 

SO 20.11. 7:00 
Za + rodiče Vybíralovy, dar zdraví a Boží ochranu pro * 

rodinu 

NE 21.11. 10:30 
Slavnost Ježíše Krista Krále 

Za + rodiče Procházkovy 

PO 22.11. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

ÚT 23.11. 7:00 Za + Emilii Kocurkovu a + rodiče a prarodiče z obou stran 

PÁ 26.11. 18:00 Za + manžela, + rodiče a Boží ochranu pro * rodinu 

NE 28.11. 10:30 
1.neděle adventní 

Za + manželku Jenovéfu a za celou * a + rodinu 

PO 29.11. 17:00 
Za + Romana Slámu, celou + rodinu a dar zdraví a Boží 

požehnání pro * rodinu 

ÚT 30.11. 7:45 
RORÁTY 

Za + Annu a Josefa Gragorovičovy, celou + rodinu s 

prosbou o Boží ochranu pro *rodinu 


