
 

 

 

Poděkování za uplynulý rok 

Drazí v Kristu, bratři a sestry. 
Máme za sebou rok, který byl celý poznamenaný pandemií 

koronaviru. Proto bych chtěl ze srdce poděkovat všem, kteří se snažili 
využít každou možnost, která se naskytla, jak navzdory různým omezením 
přispívat životu naší farnosti. Děkuji členům farní rady za spolupráci 
a všem, kdo věrně zajišťovali liturgické služby: kostelníkům, ministrantům, 
lektorům, varhanici a schole. Dále všem, kdo se starají o výzdobu a úklid 
kostela i fary a kdo se účastní farních brigád. Pak také těm, kdo mají 
na starost informace ve farním listu, na internetu nebo nástěnku. 
Vděčnost náleží všem, kdo se setkávají k modlitbě: modlitby matek, 
fatimský apoštolát, živý růženec či modlitby za obnovu víry, ale také všem, 
kdo se modlí za naši farnost v soukromí. Někteří využili možnost 
Biblického tria nebo navazujícího setkání nad Biblí. Dík patří těm, kdo byli 
ochotni zapojit se do synodální cesty. Záslužná je také činnost s dětmi ve 
scholičce, při dětských mších a na schůzkách. Děkuji všem, kdo přispívají 
finančně a dalším farníkům, na jejichž práci jsem si možná teď 
nevzpomněl a o kterých třeba ani nevím, co dělají skrytě a nenápadně.  

Vám všem také vyprošuji Boží požehnání do dalšího roku. 

 
otec Josef 

Čísla vypovídající o životě farnosti za uplynulý rok.  
Pokřtěno bylo celkem 14 dětí, z toho 13 s bydlištěm ve Vracově. 1. svaté 
přijímání mělo 5 našich dětí. Církevní sňatek uzavřely 4 páry, z toho 
ve dvou případech šlo církevní splatnění civilního manželství. Svátost 
pomazání nemocných přijalo 71 věřících, z toho 47 společně v kostele 
a 24 individuálně. 
K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 
18 zesnulých, z toho byli 4 zaopatřeni. 
 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / leden 2022 



 

 Farní zprávy 

 

 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. 

 Mše svaté na Chamartinu 
Pondělí 3., 17. a 31. ledna v 15 hod. 

 Návštěva kněze nemocných se sv. přijímáním 
Ve čtvrtech 6.1. během dne. 

 Setkání členů živého růžence 
Neděle 2.1. v 17:00 v kostele. 

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

 Adorační den naší farnosti 
Sobota 8. ledna je dnem, kdy je naše farnost ve spojení s modlitbami 
bohoslovců v kněžském semináři v Olomouci. Od 9:00 do 17:00 budete 
mít příležitost přicházet do kostela k soukromé modlitbě zvláště 
s úmyslem za nová povolání ke kněžské službě nebo na některé 
moderované části . V 17:00 zakončíme tento den společnou adorací 
a svátostným požehnáním. 

 Setkání na Biblí 
Pondělí 10.1. v 19:30 v čajovně. 

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Pondělí 10. a 24.1. v 10:00. 

 Mše svaté pro děti 
Pátek 14. a 28.1. v 18:00. 

 Příprava na 1. sv. přijímání 
Setkání za účasti dětí i rodičů se koná v pondělí 31. ledna v 17 hod. na 
faře. 

 Sbírky v lednu 
Pravidelná měsíční sbírka na plánované opravy je 9.1. 

 
 
 
 



 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

leden 2022 

SO 1.1. 10:30 
Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Za + manžela, celou * a + rodinu a +++ 

NE 2.1. 10:30 
2.neděle po Narození Páně 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 3.1. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

ČT 6.1. 18:30 
Slavnost Zjevení Páně 

Za + manžela, + rodiče a Boží ochranu pro * rodinu 

PÁ 7.1. 18:00 Za * a + rodinu Belkovu a Přibylovu 

SO 8.1. 17:00 
Adorační den farnosti (9:00 – 17:00) 

Zakončení adorace, svátostné požehnání 

NE 9.1. 10:30 
Svátek Křtu Páně 

Za + manžela Zdeňka Zahradníka, + rodiče, dar zdraví a 
B.požehnání pro celou * rodinu 

PO 10.1. 17:00 Za dar zdraví pro nemocnou osobu a za * a + rodinu 

ÚT 11.1. 7:00 
Za * a + rodinu Klimešovu, Šebestovu a B.požehnání pro 
mladou generaci 

PÁ 14.1. 18:00 
Za + manžela Josefa Mezihoráka, + maminku Františku 
Haplovou, celou * a + rodinu a +++ 

SO 15.1. 7:00  

NE 16.1. 10:30 
2.neděle v mezidobí 

Za celou * a + rodinu 

PO 17.1. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 21.1. 18:00 
Sv.Anežky Římské, panny a mučednice 
Za * a + rodinu Kopřivovu, Martinákovu, Presovu a +++ 



NE 23.1. 10:30 Za * a + farníky naší farnosti 

PO 24.1. 17:00 
Sv.Františka Saleského, učitele církve 

Za + Milana Uhlíka, za celou * a + rodinu 

ÚT 25.1. 7:00 Obrácení sv. Pavla 

PÁ 28.1. 18:00 
Sv. Tomáše Akvinského 

Za + rodiče Štěpánovy, + dceru, celou + rodinu a dar 
zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu 

SO 29.1. 7:00 
4.neděle v mezidobí 

Za + rodiče Kučerovy, + manžela, + sestry, celou * rodinu 
a +++ 

PO 31.1. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Přehled o hospodaření farnosti za rok 2021 
 
Příjmy 

Sbírky, kasička, dary v hotovosti 467 432,- 
Dary na účet    5 359,-  
Nájmy     150 290,-  
Úrok z deponace   1 514,- 
Kladný úrok z účtu    2 015,- 
celkem     626 610,- 
 
Výdaje 

elektřina     116 055,- 
plyn      19 460,- 
vodné, stočné     10 675,-   
telefon, internet    7 082,- 
revize      2 029,- 
daně, odvody     63 984,- 
pojistný fond     3 900,- 
kancelářské zboží, tisk    19 805,-  
zařízení, zabezpečení, ozvučení   18 645,- 
liturgické a katechetické potřeby, ACO  30 604,- 
sečení, lavičky, odpady    7 464,- 
rošty u kostela     8 000,- 
vedení účtu     448,- 
splátka dluhu      200 000,- 
celkem      508 151,- 
 
Příjem a současně výdej 

Účelové sbírky  153 000,- 
Vysoká částka za elektřinu byla způsobena tím, že v r. 2020 došlo k 
mylnému odečtu elektroměru a tehdy nám bylo vráceno přes 24 000,- Kč. 
Skutečná spotřeba elektřina v tomto roce je přibližně za 80 000,- Kč. 
 

 
 
 


