
 

 

 

Čas rekreace a dovolených 

Milí farníci. 
Na prahu prázdnin a letních dovolených chci poděkovat všem, kteří 

se podílejí na aktivitách ve farnosti propojených se školním rokem. Nyní je 
čas na rekreaci a nabrání nových sil. Při té příležitosti chci především 
rodinám s dětmi nabídnout prázdninovou aktivitu „Rodina na cestě“, 
kterou připravilo Centrum pro rodinný život v Olomouci. Tu připojuji níže. 
Všem přeji pěkně prožitý letní čas a Boží požehnání ať vás provází zejména 
na všech prázdninových cestách a pobytech. 

otec Josef 

Rodina na cestě 
V souvislosti s Rokem rodiny, zveme rodiny na prázdninové cesty 

a výlety po naší olomoucké arcidiecézi. Během letních prázdnin bude 
možnost navštívit 50 míst, na kterých bude třeba objevit KLÍČ a pomocí 
aplikace nebo webových stránek se zájemci dostanou na stránku 
s překvapením pro děti, rodiče i pro všechny. Na děti budou čekat hry, 
kvízy, hádanky a spousta dalšího, dospělí se budou moci zaposlouchat 
a zamyslet nad slovem našeho biskupa pro rodiny otce Josefa Nuzíka 
a všichni se dozví zajímavý příběh místa, které navštívili. 

Pro soutěživé rodiny bude připravena záložka s formulářem 
k registraci do soutěže a za alespoň 10 navštívených míst získá rodina 
odměnu. V naší arcidiecézi Rok rodiny a také projekt Rodina na cestě 
vyvrcholí při Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně v sobotu 
27. srpna. Při této pouti se symbolicky přeneseme do Říma a pro rodiny 
bude připravený bohatý program. 

 
 
 
 
 
 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / 7-8/2022 



 
 

 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 11. a 25. července, 8. v 15 hod. 

 Sbírky o prázdninách 
Pravidelné měsíční sbírky na plánované opravy a novou 
elektroinstalaci jsou v neděli 10. července a 7. srpna. 

 Patrocinium kostela 
Poutní mše sv. k patronu kostela a farnosti sv. Vavřincovi bude 
v neděli 7. srpna v 10:30. 

 Nepřítomnost kněze 
Otec Josef bude od 30.7. do 6.8. na cyklopouti. Po tu dobu bude pouze 
nedělní mše sv. 31.7., kterou bude sloužit P. Vojtěch Šíma, správce 
Stojanova na Velehradě. V případě naléhavé záležitosti je možné se 
obrátit na kněze v Kyjově, tel.: 731 402 188. 

 Návštěva kněze nemocných se sv. přijímáním 
Ve čtvrtek 28. července během dne. 

 



 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

červenec / srpen 2022 

NE 3.7.. 9:00 

14.neděle v mezidobí 

Za + manžela Josefa Lukeše, dvoje + rodiče, + bratra a dar 
zdraví 

PO 4.7. 18:00 Vigílie Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 

NE 10.7. 10:30 
15. neděle v mezidobí 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 11.7. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

ÚT 12.7. 7:00 Tichá mše sv. 

PÁ 15.7. 18:00 Za + syna a dvoje rodiče 

NE 17.7. 10:30 
16. neděle v mezidobí 

Za + Antonína Borovce, dvoje + rodiče, + švagra a za dar 
zdraví a Boží ochranu pro * rodinu 

PO 18.7. 18:00  

PÁ 22.7. 18:00 
Sv. Marie Magdaleny 

Za + manžela, dvoje + rodiče, prarodiče a dar zdraví a Boží 
ochranu pro * rodinu 

NE 24.7. 10:30 
17. neděle v mezidobí 

Za celou + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu 

PO 25.7. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

ÚT 26.7. 7:00 Tichá mše sv. 

NE 31.7. 10:30 
18. neděle v mezidobí 

Za + dědečka Josefa Peřinu, + babičku Františku Haplovou 
a celou * a + rodinu 

NE 7.8. 10:30 
Poutní mše sv. k sv. Vavřincovi 

Za * a + farníky naší farnosti 



PO 8.8. 15:00 Mše svatá na Chamartínu 

ÚT 9.8. 7:00 
Tichá mše sv. 

Za + přátele a +++ 

PÁ 12.8. 18:00 
Za + rodiče Štěpánovy, + dceru, celou + rodinu, dar zdraví 
a Boží požehnání pro * rodinu 

SO 13.8. 18:00 
Mše svatá s nedělní platností 

Za + rodinu Raiskubovu, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží 
požehnání pro * rodinu 

NE 14.8.  BZENECKÁ POUŤ 

PO 15.8. 18:30 
Nanebevzetí Panny Marie 

Na poděkování za 80 let života, + manžela a celou * a + 
rodinu 

PÁ 19.8. 18:00 Za + Josefa Repíka, celou * a + rodinu a +++ 

NE 21.8. 10:30 
21. neděle v mezidobí 

Za + rodiče, + bratra, + tetu, + prarodiče z obou stran, dar 
zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 22.8. 7:00 Tichá mše sv. 

PÁ 26.8. 18:00 
Za + rodinu Kaiserovu, Kroutilovu a Kuncovu s prosbou o 
dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu 

NE 28.8. 10:30 
22. neděle v mezidobí 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 29.8. 15:00 Mše svatá na Chamartínu 

ÚT 30.8. 7:00 Tichá mše sv. 

 


