
 

 

 

Přání k Velikonocům 

Milí farníci. 
Ze srdce vám všem chci popřát prožití velikonočních svátků 

především v tom ryzím křesťanském duchu. To ovšem obnáší odpoutat 

pozornost od našich malicherných problémů a věnovat ji našemu Pánu 

Ježíši Kristu. Na Zelený čtvrtek to může znamenat setrvání s Ježíšem 

při tiché modlitbě v Getsemanské zahradě. Během Velkého pátku se 

můžeme důkladně s Ježíšem spojit v jeho oběti, když z něj učiníme takový 

den půstu, že nás sebezápor opravdu víc přiblíží trpícímu Kristu. Kdo nemá 

ve zvyku během Bílé soboty návštěvu Božího hrobu v kostele, může to 

pro něj být nová výzva. Jestli se nám totiž nepodaří spojit se s Ježíšem, 

který za nás trpěl a zemřel, sotva pak dokážeme vnímat o Velikonocích 

radost z jeho vzkříšení. Jen ten, kdo objeví ve velikonočních obřadech 

oslavu té nejdůležitější události v dějinách, nebude mít potíž s tím, 

aby přišel i na velikonoční vigilii v pozdních večerních hodinách. 

otec Josef 

 

 Farní zprávy 
 

 

 

 Bdění o Božího hrobu 
Bude možné celou noc z Velkého pátku na Bílou sobotu a pak přes den 

do 18:00 

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Pondělí 3. a 24. 4. v 10:00. 

 Mše svatá na Chamartinu 
V pondělí 17. 4. v 15:00. 

 Mše pro děti 
Pátek 14. a 28. 4. v 18:00. 

 Setkání u Salvátorka 
Neděle 23. 4. v 16:00 s programem modlitby a žehnáním polí. 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / duben 2023 



 

 Sbírky v dubnu 
Na velikonoční neděli 9. 4. bude sbírka na kněžské platy. Pravidelná 

měsíční sbírka na budoucí opravy bude 16. 4. 

Velikonoce jsou hlavní křesťanské svátky, kdy se má celá církev radovat 

z odpuštění hříchů a vykoupení. Proto je velmi vhodné, aby všichni věřící, 

pokud jim nebrání vážný důvod, přijali svátost smíření a přijímání.  

Příležitost ke svátosti smíření za přítomnosti více zpovědníků bude 

ve Vracově v úterý 4. dubna od 18:30 do 19:30 a ve Vlkoši ve středu 

5. dubna od 18:30 do 19:00. 

Přijetí svátostí je také třeba umožnit těm, kteří už nemohou do kostela 

přicházet. Zájemce o návštěvu kněze je možné přihlásit u otce Josefa 

kromě těch, kam chodí kněz pravidelně. 
 

Čtení o nedělích: 

  2. 4. manželé Libor a Jana Juříkovi 

  9. 4. Mrvová Anna, Mrvová Hana 

16. 4. p. Presová, p. Paška 

23. 4. manželé Studénkovi 

30. 4. manželé Prechtlovi 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

duben 2023 

NE 2.4. 10:30 

Květná neděle 

Za + manžela + bratra, rodiče Borovcovy a Lukešovy 
s prosbou o dar zdraví pro celou * rodinu 

PO 3.4. 17:00 
Za + manžela, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu 
pro * rodinu 

ČT 6.4. 19:00 

Zelený čtvrtek 

Za + rodiče Škarecké, + Františku a Antonína Lopraisovy a 
jejich + rodiče 

PÁ 7.4. 15:00 Velkopáteční obřady – Velký pátek 



SO 8.4. 21:30 
Bílá sobota – Velikonoční vigílie 

Za * a + farníky naší farnosti 

NE 9.4. 10:30 

Slavnost Zmrtvýchvstání 

Za + Antonína Karlína, + rodinz Karlínovu, Borovcovu, 
Kožůškovu a +++ 

PO 10.4. 10:30 
Pondělí velikonoční 

Za dar zdraví a Boží požehnání pro Aničku Musilovu 

ÚT 11.4. 7:00 
Tichá mše sv. 

Za + manžela s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
* rodinu 

PÁ 14.4. 18:00 
Za + rodinu Šafářovu a Gasnárkovu, za dar zdraví a Boží 
požehnání pro * rodiny a +++ 

NE 16.4. 10:30 
2.neděle velikonoční 

Za + vnučku, + manžela, rodiče z obou stran s prosbou o 
zdraví a Boží ochranu pro celou* rodinu 

PO 17.4. 15:00 Mše svatá na Chamartínu 

ÚT 18.4. 7:00 

Tichá mše sv. 
Za + Marii a Josefa Vávrovy, + Annu a Josefa 
Gregorovičovy, celou + rodinu s prosbou o Boží ochranu a 
pomoc pro * rodinu 

PÁ 21.4. 18:00 
Za + rodiče Kudlíkovy a Štěpánovy, na poděkování Bohu 
za 60 let společného života s prosbou o dar zdraví a Boží 
požehnání pro celou * rodinu 

NE 23.4. 10:30 
3.neděle velikonoční 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 24.4. 18:00 Za + Marii a Josefa Barabášovy, celou * a + rodinu a +++ 

ÚT 25.4. 7:00 
Za + rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * 
rodinu 

PÁ 28.4. 18:00 
Za + manžela, dvoje rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží 
pomoc a ochranu pro * rodinu 

NE 30.4. 10:30 
4.neděle velikonoční 

Na poděkování za dožití 95 let s prosbou o dar zdraví a 
Boží požehnání do dalších let 

 


