
Ohlášky 18. neděle v mezidobí (1.8.2021) 

Informace pro farnost Kostelec na Hané 

• VLÁDNÍ OPATŘENÍ OD ČTVRTKA 1.7.2021 
➢ Kostel – bohoslužby  

▪ Počet na bohoslužby není omezen. 
▪ U vchodu do kostela se používá desinfekce. 
▪ Zakrytý nos a ústa respirátorem 
▪ Rozestupy 2. metry, a pozdravení pokoje vyjádřit 

úklonou hlavy, pokud nejste členy jedné domácnosti.  
 

• SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA 
➢ Byla minulou neděli celkem jste darovali 11 801 Kč. 

Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!! 
 

• PODĚKOVÁNÍ  
➢ Děkuji moc všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem 

podíleli na slavnosti minulé neděle. Všem 

dobrovolníkům Pán Bůh zaplať za váš čas a ochotu 
pomoci!!! 

 

 

 

• PRVNÍ KOLO VOLEB DO PR – DNES  
➢ Dnes a tento pátek můžete navrhnout až 4. kandidáty. 

Jména kandidátů zapisujte prosím do připraveného 
papírku, který je vzadu na stolku u Katolického týdeníku          
a vyplněný papírek dejte do připravené krabice. Děkuji  

 

• FARNÍ LISTY  
➢ Vzadu na stolku u tiskovin. Je zde přehled sbírek                    

za měsíc červen 2021 a spousta dalších neméně důležitých 
informací ze života farnosti.  
 
 
 



 

• KATOLICKÝ TÝDENÍK DIGITALIZOVÁN  
➢ Portál církev.cz spustil digitální verzi katolického týdeníku 

do konce srpna tuto službu můžete vyzkoušet nezávazné a 
zdarma po registraci. Poté služba bude zpoplatněna. Tuto 
digitální verzi naleznete na www.katyd.cirkev.cz  

 
 
 

• MODLITBA RŮŽENCE ZA UKONČENÍ PANDEMIE  
➢ Stále jsme vyzvání, abychom se ve svých domovech každý 

večer ve 20:00 všichni spojili v této modlitbě. 

 

• PROSBA 
➢ Bratři a sestry, kdo z vás by chtěl podpořit farnost, nejen 

při nedělních sbírkách v kostele, tak může: podpořit 
farnost skrze dar přes bankovní účet. Č. účtu farnosti 
Kostelec na Hané: 190232450/0300 Všem dárcům velké 
upřímné Pán Bůh zaplať za vaše dary!!! 

 

 
 

• Informace pro dárce 
➢ Pokud budete chtít rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Podle 

zákona o dani z příjmů lze od základu daně odečíst hodnotu finančního 
daru věnovaného farnosti.  
 

➢ Souhrn těchto darů musí činit u fyzických osob nejméně 1000,00 Kč 
anebo přesáhnout 2 % ze základu daně. U právnických osob musí činit 
nejméně 2000,-Kč.  Chcete-li si uplatnit toto snížení, je potřeba 
POTVRZENÍ O DARU, toto potvrzení doložíte k daňovému přiznání. 
Pokud si daň přiznáváte sami, nebo dodáte vaší mzdové účetní. Stačí 
napsat na email fakostelecnh@ado.cz tyto údaje: datum, výše daru, 
jméno a příjmení, datum narození (IČO), bydliště (sídlo). 
 

➢ Pozor jedna z coronavirových výjimek pro rok 2021 je možné si odečíst 
maximálně 30 % ze základu daně.  


