
 

 

 

Kurz Alfa začal 

Milí farníci. 
Rád bych v tuto chvíli poděkoval všem, kdo pomohli připravit kurz 

Alfa a kdo k tomu vytvořili modlitební zázemí. Samozřejmě bude moc 
dobře i nadále pokračování kurzu provázet modlitbou. Do přípravy kurzu 
se zapojili čtyři zkušení pořadatelé z Otrokovic, tři z Vracova a po jednom 
z Vlkoše, Kelčan a Skoronic. Jednu část účastníků tvořili zájemci 
o biřmování, kterých je devět. Kromě nich přišlo dalších patnáct hostů, 
z nichž větší část znám z kostela. I když těch, kterým je kurz primárně 
určen, tedy nevěřícím nebo nepraktikujícím, bylo minimum, většina má 
zájem o pokračování, takže věřím, že to může být prospěšné i v takovém 
složení. 

otec Josef 
 

 Farní zprávy 
 
 
 

 Návštěva kněze nemocných 
Čtvrtek 2. 2. se svatým přijímáním, během dne. 

 První pátek v měsíci 
3. 2., od 17:00 tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření, od 17:40 
společná adorace. 

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

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Pondělí 13. a 27.2. v 10:00. 

 Mše svatá na Chamartinu 
V pondělí 6. a 20. 2. v 15:00. 

 Mše pro děti 
Pátek 3. a 17. 2. v 18:00.  

 Modlitba za obnovu víry ve farnosti 
Neděle 12. 2. v 16:00 v kostele. 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / únor 2023 



 

 Sbírky v únoru 
Pravidelná měsíční sbírka na budoucí opravy je 12. 2. Sbírka „Haléř sv. 
Petra“ je v neděli 19. 2. a je určena na pomoc Svatého stolce podle 
naléhavých potřeb kdekoliv ve světě. 

 
Čtení o nedělích: 
  5. 2. manželé Prechtlovi 
12. 2. manželé Martinkovi 
19. 2. Miklendová Jana, Šebestová Lenka 
26. 2. Holek Pavel, Miklenda Martin 

Přehled hospodaření farnosti v r. 2022 

Příjmy 

Sbírky, kasička, dary v hotovosti 380 998,- 

Dotace       50 000,- 

Nájmy     144 718,- 

Účelové sbírky    112 113 

Ostatní příjmy         2 193,- 

Výdaje 

elektřina     147 162,- 

plyn        30 360,- 

vodné, stočné       12 298,- 

telefon, internet        3 202,- 

revize, kontroly         8 226,- 

daně, odvody       67 097,- 

pojistný fond         3 900,- 

kancelářské zboží, tisk, poštovné    12 424,- 

zařízení, údržba, nářadí      58 972,- 

liturgické a katechetické potřeby, ACO    32 513,- 

elektroinstalace, malování   349 669,- 

odpady, nájem školy        1 200,- 

právní služby         1 210,- 

vedení účtu            601,- 

splátka dluhu    200 000,- 

Účelové odeslané sbírky 112 113,- 

 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

únor 2023 

ČT 2.2. 18:00 

Uvedení Páně do chrámu 

Za + rodiče Borovcovy, + dceru, dva zetě a celou * a + 
rodinu a +++ 

PÁ 3.2. 18:00 
První pátek v měsíci 

Za + Emilii Kocurkovu, + rodiče a prarodiče z obou stran 

SO 4.2. 7:30 

První sobota v měsíci 

Za rodiče Fridrichovy, jejich dceru Vlastičku, syna 
Antonína a dar zdraví pro * rodinu 

NE 5.2. 10:30 
5.neděle v mezidobí 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 6.2. 15:00 Mše sv. na Chamartinu 

PÁ 10.2. 17:00 
Za + rodiče Štěpánovy a + dceru s prosbou o dar zdraví a 
Boží ochranu pro * rodinu 

NE 12.2. 10:30 
6.neděle v mezidobí 

Za + manžela v Bavorsku 

PO 13.2. 17:00 Za + Filoménu a Václava Mezihorákovy, za * a + rodinu 

ÚT 14.2. 7:00 
Tichá mše sv. 

Za bratry Petra a Mirka Klimešovy a + rodinu 

PÁ 17.2. 18:00 
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let, + manžela a + 
rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu a pomoc pro 
celou rodinu 

SO 18.2. 7:00 Na poděkování za 20 let s prosbou o dar zdraví 

NE 19.2. 10:30 
7.neděle v mezidobí 

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

PO 20.2. 15:00 Mše sv. na Chamartinu 

ÚT 21.2. 7:00 Tichá mše sv. 



ST 22.2. 18:30 
Popeleční středa 

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

PÁ 24.2. 17:00 
Za + rodiče Mezihorákovy a Bystřické, za dar zdraví a 
Boží požehnání pro celou * rodinu 

NE 26.2. 10:30 
1.neděle postní 

Za + manžela Oldřicha Měchuru, za + rodiče z obou stran 
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu 

PO 27.2. 17:00 Za + manžela, zetě a dvoje rodiče, dar zdraví pro * rodinu 

ÚT 28.2. 7:00 Tichá mše sv. 

 


