
 

 

 

Jak se můžeme dělit o své dojmy a zkušenosti 

Milí farníci. 

Na úvod této úvahy chci poděkovat všem, kdo zajistili vánoční číslo 

farního listu a těm, kteří byli ochotni napsat článek o svých dojmech 

a zkušenostech ze života naší farnosti. Psaní příspěvků by se ale nemuselo 

omezovat jen na vánoční číslo. To obnášelo ochotu někoho, kdo si 

vytipoval, koho by mohl oslovit a požádat ho o příspěvek. Jakmile by ale 

kdokoliv měl nějaký zážitek nebo určitý názor na to, co se týká života 

farnosti, nemusí čekat na to, až ho někdo vybídne k napsání článku. 

Takový článek je vítaný kdykoliv během roku.  

Několik farníků se v poslední době zapojilo do skupinek synodální 

cesty. Tato setkání mají mimo jiné ukázat, jak je dobré dělit se o své 

názory, postřehy a dojmy ze života farnosti a umět si při tom vzájemně 

naslouchat. Třeba se mezi nimi najde někdo, kdo napíše něco právě 

na toto téma. 

Kdokoliv z čtenářů tohoto listu, nezávisle na tom, jak často chodí 

do kostela, je zván, aby se mohl podělit s něčím, co by mohlo být zajímavé 

či obohacující pro někoho dalšího.  

otec Josef 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / únor 2022 



 

 Farní zprávy 

 

 Příležitost k osobní modlitbě v kostele 
Kostel je stále přes den přístupný k osobní modlitbě. 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. 

 Mše svaté na Chamartinu 
Pondělí 14. a 28.2. v 15 hod. 

 Návštěva kněze nemocných se sv. přijímáním 
Ve čtvrtech 3. 2. během dne. 

 Setkání členů živého růžence 
Neděle 6. 2. v 17:00 v kostele. 

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

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

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Pondělí 7. a 21. února v 10:00. 

 Mše svaté pro děti 
Pátek 11. a 25. 2. v 18:00. 

 Modlitba za obnovu víry ve farnosti 
Neděle 20. 2. v 16:00 v kostele. 

 Sbírky v únoru 
Pravidelná měsíční sbírka na plánované opravy je 13. 2. Sbírka „Haléř 

sv. Petra“ je v neděli 27. 2. a je určena na pomoc Svatého stolce podle 

naléhavých potřeb kdekoliv na světě. 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

únor 2022 

ST 2.2. 18:30 

Uvedení Páně do chrámu 

Za * a + rodinu Gasnárkovu, Goliášovu, Lopraisovu a 
Škareckou s prosbou za uzdravení pro vážně nemocnou 
osobu, s poděkováním za dovršení 75 let 

PÁ 4.2. 18:00 

1.pátek v měsíci 

Za + Emílii Kocurkovu, * a + rodinu Kocurkovu a 
Matějíčkovu 



SO 5.2. 7:30 

1.sobota v měsíci 

Za + Antonína Lukeše, + bratry, celou + rodinu, dar zdraví 
a Boží požehnání pro * rodinu 

NE 6.2. 10:30 
5.neděle v mezidobí 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO  7.2. 17:00 
Za + rodiče Mezihorákovy a Bystřické, + prarodiče, za dar 
zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu 

PÁ 11.2. 18:00 
Panny Marie Lurdské 

Za + manžela, + rodiče Goliášovy a Borovcovy, dar zdraví 
a Boží požehnání pro * rodinu 

NE 13.2. 10:30 
6.neděle v mezidobí 

Na poděkování za dožití 92 let, + manžela, + rodiče, + 
sestru a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 14.2. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

ÚT 15.2. 7:00 Za Davida Laskafelda z Kroměříže a jeho rodinu 

PÁ 18.2. 18:00 Za + manžela s prosbou o dar zdraví pro * rodinu 

SO 19.2. 7:00 Za Davida Laskafelda z Kroměříže a jeho rodinu 

NE 20.2. 10:30 
7.neděle v mezidobí 

Za + děti, za + rodiče Holkovy a Chudíčkovy 

PO 21.2. 17:00 Na úmysl dárce 

ÚT 22.2. 7:00 Za Davida Laskafelda z Kroměříže a jeho rodinu 

PÁ 25.2. 18:00 
Za + rodiče Raiskubovy, za dar zdraví a Boží požehnání 
pro * rodiny 

NE 27.2. 10:30 
8.neděle v mezidobí 

Na poděkování za dožití 80 let s prosbou o dar zdraví a 
Boží požehnání pro * rodinu 

PO 28.2. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

 


